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W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 088 - 876 51 51
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Stichting 
Het Momentum 
maakt kans op 
bedrag van het 
ANWB Fonds

Nieuwe 
A-meubel 
showroom

Cardo Premium 
Sportclub 
maakt 
doorstart
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Duivendijk 7B, Nuenen
040 - 283 88 37 / quikservice.nl

Quik Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto.

Onderhoud voor 
alle merken. 
Gratis haal- en breng- 
service bij onderhoud.

PER 1 NOVEMBER IN
NUENEN GEVESTIGD

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stoppers nieuwe locatie nuenen 2020.indd   1 20-10-2020   12:52

In gesprek met burgemeester Maarten Houben

Over zijn rol, corona en   
ons tweehonderdjarig bestaan
Door Nannie van den Eijnden

Vrijdag had ik een interview met burgemeester Maarten Houben, samen 
met Gemma Eerdmans van De Nuenense Krant. Gemma en ik wilden over 
hetzelfde onderwerp schrijven en laten zien dat samenwerken tussen 
twee lokale kranten heel goed mogelijk is. In onze burgemeester vonden 
we een bereidwillige, vriendelijke gesprekspartner die samenwerking 
toejuicht en het leuk vindt dat we dit doen. Wij ook.

burgemeester heb ik een begelei-
dende rol en vertegenwoordig ik de 
moderne overheid die midden in de 
maatschappij staat. Het college werkt 
prettig samen, de intentie is positief 
en iedereen wil er iets van maken. Ik 
omring me met mensen die kritisch 
op mij zijn en ben er vooral op ge-
richt om energie te geven. Daar word 
ik gelukkig van. Ik ben bereikbaar en 
benaderbaar en maak altijd tijd, maar 
dat ziet niemand”, geeft hij aan.

NGN200
In 2021 bestaan Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten als één gemeente twee-
honderd jaar. Maarten was eerder die 
dag aanwezig bij de bestuursvergade-
ring van de Stichting NGN200, die het 

Aan de ovale tafel in zijn werkkamer 
vertelt Maarten ontspannen over de 
invulling van zijn functie, hoe hij zijn 
dagelijkse post persoonlijk beant-
woordt. Hij vindt het belangrijk dicht 
bij de burgers te staan. Een brief van 
een horeca-ondernemer die een 
noodkreet slaakt, neemt hij serieus. 
Met de wethouder kijkt hij hoe de 
hard getroffen ondernemers in deze 
tijd kunnen worden geholpen en hoe 
de gemeente haar betrokkenheid 
kan uitdrukken. “Dat is het voordeel 
van de schaalgrootte van onze ge-
meente”, glimlacht Maarten. “Ik ken 
deze ondernemer en kan een luiste-
rend oor bieden, maar realiseer me 
dat ik soms gewoon machteloos sta 
en iemand niet altijd kan redden. Als 

Nuenenaar Robert Middel met             
Makelaarsplein nieuwe makelaar in eigen dorp

Wat is je binding met Nuenen?
“Ik ben opgegroeid in Veldhoven. Mijn 
buurman begon daar in zijn tuin een 
makelaarskantoor en als jong menne-
ke deed ik daar hand- en spandien-
sten voor. Dat vond ik heel leuk, dus 
was de stap naar HEAO ‘afstudeerrich-
ting makelaardij en onroerend goed’ 
logisch. Mijn vrouw Marie-Christine 
en ik wonen al 23 jaar met veel plezier 
in Nuenen. Inmiddels samen drie 
zoons verder zijn we hier volledig in-
geburgerd. Marie-Christine heeft al 21 
jaar haar logopedistenpraktijk aan 
huis aan de Meijerijlaan. Zelf heb ik als 
makelaar al bij veel mooie woningen 
in Nuenen mogen bemiddelen.”

Per 1 november zijn Nuenen, Gerwen en Nederwetten een nieuw make-
laarskantoor rijker. En niet zomaar één, want Robert Middel is al 26 jaar 
makelaar en kent onze dorpen als zijn broekzak. Zowel privé en als make-
laar. Naast de aan- en verkoop van woningen was hij onder meer betrok-
ken bij projecten als De Vank, de plek van de voormalige Boerenbond aan 
de Hendrikstraat en Nuenen-West. Robert is een van de drie eigenaren 
van Makelaarsplein. Dat al vestigingen heeft in Eindhoven en Nijmegen. 
Op zijn spiksplinternieuwe kantoor in de Veldsink Campus op de Pinc-
kart, heten Robert en zijn team je van harte welkom. 

Je bent al ruim een kwart eeuw make-
laar. Wat vind je zo leuk aan jouw vak?
“Een aantal jaren maakte ik een korte 
uitstap, richting projectontwikkeling. 
Toen een goede bekende echter spe-
ciaal mij vroeg om zijn huis te verko-
pen, begon het makelaarsbloed weer 
te stromen. In die tijd overleed ook 
mijn moeder. Dat zorgde voor een 
moment van bezinning op het 
strand: makelaar is voor mij het leuk-
ste vak dat bestaat. Vervolgens heb ik 
een tijd als zelfstandig makelaar/ad-
viseur vanuit huis gewerkt, maar ik 
wilde me graag aansluiten bij een 
NVM-kantoor met dezelfde ‘bloed-
groep’ als ik.” 

En toen kwam je uit bij 
Makelaarsplein…
“Ja. Ik kende mijn huidige compagnon 
Marko de Zwaan van Makelaarsplein 
vanuit mijn netwerk en al tijdens onze 
eerste kop koffie gezamenlijk met me-
de-eigenaar Joost Jiskoot voelde het 
goed. We zijn totaal verschillende 
mensen, maar passen gewoon bij el-
kaar. Naast het aan- en verkopen van 
bestaande woningen hebben wij elk 
onze eigen specialisaties: in het uit-
ponden van woningen (voor beleg-
gers voormalige huurwoningen ver-
kopen), een grote taxatieportefeuille, 
het verkopen van nieuwbouwwonin-
gen en adviseur naar professionele 
marktpartijen.” Al snel kwam de vraag 
van de andere twee of Robert mede-
eigenaar wilde worden. “Mijn ant-
woord? Eerst verkering, dan kunnen 
we daarna nog eens gaan trouwen”, 
lacht Robert. “We hebben een super-
team bij Makelaarsplein: drie make-
laars met jarenlange ervaring, een 
ijzersterke binnendienst en een sa-
menwerking met Fontys voor stagiai-
res en ondersteuning. In december 
breiden we onze club verder uit met 
een nieuwe senior makelaar.”

V.l.n.r.: Robert Middel, 
Ingrid op den Buijs, 
Marko de Zwaan 
en Joost Jiskoot

feestjaar organiseert. “Daar krijg ik 
energie van”, vertelt hij. “Voorzitter Cor 
Molenaar kwam heel enthousiast bin-
nen met een moodboard voor de web-
site onder zijn arm”, lacht Maarten. 
“Deze stichting is bij uitstek hét instru-
ment om het doel van het feestjaar - 
verbinding - te bekrachtigen. We heb-
ben drie kerkdorpen met een eigen 
karakter en het is de taak van het ge-
meentebestuur, met de burgemeester 
voorop, om ze actief te betrekken. 
Gerwen en Nederwetten zijn pareltjes, 
waar veel wordt georganiseerd. Er was 
onlangs ophef over de bouw van een 
speelvoorziening in Nederwetten en 
een juridische brief over de jeu de 
boules baan in Gerwen. En dan bellen 
ze mij, briljant. We hebben een goede 
verhouding, we bespreken zaken met 
elkaar als ze spelen.”

“Onze gemeente heeft veel vrijwilli-
gers die zich enorm inspannen om 
iets voor de gemeenschap te doen en 
dat maakt Nuenen c.a. heel mooi”, ver-
volgt Maarten. “Dat is ons DNA. Mijn 
DNA is mijn energie, ik laat deze voor-
al ten gunste komen van onze wet-
houders, ambtenaren, dorpsraden en 
inwoners en van het laten presteren 
van anderen. Ik heb een rol achter de 
schermen. Mijn toegevoegde waarde 
zit in mensen enthousiast maken en 
bij elkaar brengen”, zegt Maarten.

Waarom een vestiging in Nuenen?
“Het aantal aanvragen vanuit Nue-
nen nam de afgelopen jaren toe, ook 
kregen we ons eerste nieuwbouw-
project in Nuenen. Én omdat het na-
tuurlijk om mijn eigen dorp ging, was 
de stap logisch naar een vestiging 
van Makelaarsplein in Nuenen.”

Wat voor soort huizen verkopen 
jullie?
“Dat maakt ons niet uit. Makelaars-
plein helpt mensen bij het realiseren 
van hun woonwensen, ontzorgt en 
helpt bij het verkopen of kopen van 
een woning of appartement. En dat 
het liefst voor mensen die bij ons pas-
sen. Wij zijn er namelijk van over-
tuigd dat we dan de beste resultaten 
bereiken.”

Waarin onderscheidt Makelaars-
plein zich van andere makelaars?
“Wij leggen de lat voor onszelf hoog 
voor de allerbeste totaalservice voor 
onze klanten. Champions league in 
makelaardij, bij ons vertaald in ‘Ma-
kelaar Plus’. Bij Makelaarsplein krijg 
je een ‘plus’ in hospitality, persoonlij-
ke en professionele begeleiding en 
snelle, adequate service met een 
proactieve houding. Daarin gaan wij 
heel ver. Vanaf het allereerste con-
tact aan de telefoon tot aan het per-
soonlijk afronden van de (ver)koop-
overeenkomst. De ‘plus’ in onze 
dienstverlening uit zich bijvoor-
beeld in het werken met een ver-
koopstyliste, een professionele foto-

graaf en een meet-rapport. Allemaal 
standaard in ons pakket. Bovendien 
is een verkoopbrochure bij ons geen 
‘ringband’, maar een heus glossy 
magazine. Puur, persoonlijk en pro-
fessioneel met een plus, dat is ons 
DNA!”

Doen jullie nog iets speciaals rond-
om de opening van Makelaars-
plein in Nuenen?
“Jazeker! We hebben een interessan-
te actie: tot 1 januari betaal je 1% ver-
koopcourtage en € 1.495,- voor be-
geleiding bij de koop van een 
woning. Het is dus zeker de moeite 
waard om nú contact met ons op te 
nemen. Dat kan via 040 - 209 41 04. 
Meer informatie over Makelaarsplein 
vind je op www.makelaarsplein.com. 
Dan hoop ik snel een kop koffie met 
je te drinken, bij jou thuis of op ons 
kantoor in Nuenen. Welkom!” 

COVID-19
“Wanneer moet je er als burgemees-
ter staan? Dat is een constante afwe-
ging” licht Maarten toe. “Aan het be-
gin van de crisis heb ik een brief in de 
lokale kranten geplaatst. Nu steek ik 
energie in gerichte communicatie 
naar (kleine groepen) mensen. Ik ben 
veel in het dorp, fiets en stap af, ik 
luister en praat. Maar ik schrijf geen 

blogs en vind niet van alles, zoals an-
dere burgemeesters. Ik bied een luis-
terend oor en nodig uit. Ik heb begrip 
voor de onzekerheid die er leeft. On-
danks deze situatie zie ik veel leuke 
dingen om me heen, zoals kleine 
clubjes mensen met creatieve idee-
en. Ik ben trots op onze gemeen-
schapszin.”

Foto Bart Verkuijlen, LAV Fotografie
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 GEMEENTEHUIS NUENEN
Openingstijden van het gemeentehuis zijn: 
Elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag 
ook van 14.30 tot 19.00 uur. 
De gemeente werkt volledig op afspraak. Afspraak ma-
ken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 
040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis. 

Vragen per e-mail
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de ge-
meente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: 

 gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen 
via de volgende website: www.nuenen.nl

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, 
omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven 
wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in 
Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige 
Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de 
openingsuren kan altijd! 

(Telefonische) Spreekuren: 
WMO-consulenten (gemeente): dagelijks 9.00-11.00 uur
Echtscheidingsspreekuur: dinsdag 18.00-20.00 uur
Financieel spreekuur; ook vragen over werk & wonen:
dinsdag 9.30-12.00 uur.

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 
E-mail: cmd@nuenen.nl
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, 
dinsdagavond 19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

 AFVALWEETJE:

Maak van je mondkapje geen zwerfkapje! 
Gebruik zoveel mogelijk herbruikbare 
mondkapjes. Wegwerpmondkapjes?  
Die horen na gebruik in de afvalbak. HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 4

Wat is pleegzorg?
Pleegzorg betekent dat een kind voor korte of langere tijd 
in een ander gezin verblijft omdat wonen bij de eigen ou-
ders door omstandigheden (tijdelijk) niet kan. Soms loge-
ren kinderen af en toe een weekend bij pleegouders. Vaak 
wonen kinderen zeven dagen in de week in een pleeg-
gezin. Waarvoor gekozen wordt, is afhankelijk van wat het 
beste is voor het kind. Als er in een gezin problemen met 
kinderen zijn, wordt eerst gekeken of dit thuis opgelost 
kan worden. Lukt dat niet, dan is pleegzorg de eerste keus. 
Deze opvangvorm blijft het dichtst bij de natuurlijke ge-
zinssituatie. Het recht van kinderen om in een gezin op te 
groeien, staat bij pleegzorg centraal. 

Openjewereld.nu 
Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien. Benieuwd 
wat jij kunt doen? Doe de test op Openjewereld.nu, de 
landelijke wervingscampagne-site voor pleegzorg. Hier 
krijgt het begrip ‘pleegzorg’ betekenis vanuit het perspec-
tief van het kind, de ouder, de pleegouder en de pleeg-
zorgbegeleider. Nieuwe pleegouders zijn hard nodig want 
voor ruim 22.000 kinderen is een veilig en stabiel thuis 
niet vanzelfsprekend. 

Wil je weten of pleegzorg iets is voor jou? 
Vraag een informatiepakket aan via pleegzorg@combina-
tiejeugdzorg.nl of volg vrijblijvend de online informatie-
avond. De eerstvolgende is op donderdag 19 november 
van 20.00 tot 21.15 uur. Aanmelden hiervoor gaat heel 
eenvoudig via www.combinatiejeugdzorg.nl/infoavond

NUENEN VEILIG
Donkere dagen o� ensief: voorkom woninginbraken
Alleen als iedereen extra alert is en preventieve maatre-
gelen neemt tijdens de donkere dagen, kunnen we echt 
een vuist maken tegen woninginbraken. De ervaring heeft 
geleerd dat dieven in de donkere maanden sneller hun 
slag slaan. Vooral wijken in de directe omgeving van afrit-
ten van snelwegen bleken extra kwetsbaar. Neem preven-
tiemaatregelen en meld verdachte zaken. De politie is in 
deze donkere herfst- en wintermaanden weer extra alert. 

Verdachte situatie? Bel 112 bij spoed of heterdaad
80 % van de woninginbraken wordt opgelost door de op-
lettendheid van burgers. Inwoners kennen hun buurt im-
mers het beste. Ze weten wie hun buren zijn en in welke 
auto’s zij rijden. Mensen kunnen de politie bellen als ze in 
de buurt situaties zien die ze niet vertrouwen, zoals ver-
dachte personen of vreemde auto’s. Bij spoed of heterdaad 
kan dat via 112 en anders via 0900-8844. Het helpt ons 
enorm als mensen het kenteken van de verdachte auto 
en/of het signalement van de verdachte persoon aan ons 
doorgeven. Want: 112, daar pak je ook inbrekers mee! De 
kans dat woninginbrekers opgepakt kunnen worden, 
neemt toe als inwoners verdachte zaken bij de politie 
melden.

Voorkomen is beter dan genezen
Tijdens de donkere dagen, in de periode oktober tot en 
met maart, zal de politie plaatselijk meer surveilleren, en 
preventieve acties houden. Je kunt zelf ook veel doen om 
te voorkomen dat je slachto¥ er wordt van een woningin-
braak door onder meer te zorgen voor degelijk hang- en 
sluitwerk en het goed afsluiten van de woning als je weg-
gaat. Kijk voor meer preventietips op www.politie.nl 
Bent je toch slachto¥ er geworden? Doe altijd aangifte!

de QR code:

Je kunt hem invullen op je computer, laptop, tablet of 
smartphone. Invullen duurt ongeveer 15 minuten. De vra-
genlijst staat open t/m woensdag 4 november.
Bedankt voor je medewerking!

NIEUW: BUURTKRACHT 
ENERGIEPARTY ONLINE
Gemakkelijk vanuit je eigen huis met 
dorpsgenoten in een informele sfeer 
ontdekken hoe je energie kunt be-
sparen? De eerste online energie-
party is op dinsdag 10 november. 
Meer weten of aanmelden? 
www.buurkracht.nl/energyparty

MANTELZORGWAARDERING 
2020
Gemeente Nuenen verstrekt jaarlijks een waardering aan 
mantelzorgers. Zij waardeert de inzet voor de medemens 
enorm en stelt daar een attentie tegenover. U komt in aan-
merking voor de waardering als u ingeschreven staat bij het 
Steunpunt Mantelzorg in Nuenen. Dit geldt ook voor de 
Jonge Mantelzorgers (8 tot 25 jaar).

Dag van de Mantelzorg
Een verwenbijeenkomst op 10 
november, de Dag van de Mantel-
zorg, is vanwege het coronavirus 
niet mogelijk dit jaar. Wel verzorgt 
het LON op deze dag een speciale 
uitzending voor mantelzorgers.

Bent u mantelzorger?
Wat verstaan we precies onder mantelzorg? Mantelzorg 
is alle hulp aan iemand uit uw directe sociale omgeving. 
Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald 
zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulp-
behoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een part-
ner, ouder, kind, broer, zus zijn, maar ook een ander fami-
lielid, vriend, buur of kennis.

Wanneer komt u in aanmerking voor de mantelzorg-
waardering?
U kunt de waardering aanvragen als u dit jaar gedurende 
meer dan drie maanden en voor minimaal acht of meer 
uren per week (mantel)zorg heeft verleend. Mantelzorgers 
vanaf 8 jaar kunnen zich inschrijven.

Overige voorwaarden zijn:
∞ Degene aan wie de zorg wordt verleend (de zorgvrager) 

woont in gemeente Nuenen.
• Per zorgvrager kan men maximaal één waardering 

aanvragen.
• De mantelzorger mag buiten de gemeente Nuenen 

wonen.
• De mantelzorgwaardering kunt u alleen ontvangen als 

u vóór 1 november a.s. ingeschreven staat bij het Steun-
punt mantelzorg Nuenen.

Verstrekking
De mantelzorgwaardering wordt éénmaal per jaar ver-
strekt.

Aanmelden voor de waardering
Vul via de website www.nuenen.nl het aanmeldformulier 
in en stuur of mail dit naar: Steunpunt Mantelzorg CMD 
Nuenen, Berg 22c, 5671 CC Nuenen CA, 
of steunpuntmantelzorg.nuenen@levgroep.nl
U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij het Steunpunt 
Mantelzorg 040-2831675
Hier kunt u ook terecht als u nog vragen heeft.

WEEK VAN DE PLEEGZORG
Van 28 oktober tot en met 4 november is de Week van de 
Pleegzorg. Het doel is om de aandacht te vestigen op het 
belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in 
ons land. Gemeente Nuenen onderschrijft dit belang en 
wil pleegzorgaanbieder Combinatie Jeugdzorg helpen 
met de zoektocht naar nieuwe pleegouders. Heb jij daar 
eens over nagedacht?

CMD WERKT UITSLUITEND OP 
AFSPRAAK
Het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) in Nue-
nen is uitsluitend op afspraak open voor inwoners met 
vragen over zorg, wonen en welzijn. U kunt dus alleen naar 
het CMD komen als u een afspraak heeft. Zo willen we 
voorkomen dat het te druk wordt in het gebouw met ook 
de huisartsen en apotheek. U kunt telefonisch een afspraak 
maken via 040-2831675. De niet noodzakelijke huisbe-
zoeken vinden voorlopig nog niet plaats. Verder gelden 
uiteraard ook bij het CMD de gebruikelijke RIVM richtlijnen. 
Dus als u verkouden bent of u niet lekker voelt, komt u 
niet naar het CMD.

OPROEP INWONERS NUENEN 
NOORD
Denk mee over spelen, bewegen en ontmoeten
Als gemeente vinden we het belangrijk dat onze inwoners 
- jong en oud - buiten kunnen spelen, bewegen en ont-
moeten. Samen buiten zijn is namelijk leuk én gezond. 
Daarom maken we per wijk een plan. Nu is de wijk Nuenen 
Noord aan de beurt. Welke plekken in Nuenen Noord kun-
nen we gebruiken en wat kan er op die plek komen? Een 
bankje, een trapveld of een rekstok voor een workout? 
Maar ook: hoe kunnen we bestaande dingen, zoals een 
stoeprand, anders gaan gebruiken?

Woon jij in Nuenen Noord? Vul dan de online vragenlijst in!
Voor een goed plan hebben we jouw mening nodig. We 
hebben daarom een online vragenlijst gemaakt. Iedereen 
die in Nuenen Noord woont, kan de vragenlijst invullen, 
zowel jong als oud (misschien met hulp van iemand an-
ders). Elk gezinslid mag de vragenlijst zelf invullen. Hoe 
meer bewoners hun mening geven, hoe beter wij een plan 
kunnen maken voor iedereen. Om de vragenlijst in te vul-
len ga je naar app.maptionnaire.com/nl/9478 of scan je 

Bent je toch slachto¥ er geworden? Doe altijd aangifte!

de QR code:

Je kunt hem invullen op je computer, laptop, tablet of 
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Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

Voor ideeën en recepten:
www.tebak.keurslager.nl

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Ook voor de Best Belegde Broodjes!

4 Kip Schnitzels .................. 6,95
4 Mega Burgers
“+ Gratis bakje saus”  ....................................... 7,95
Zoet Zuurkool 
Rolletje .............................. 100 gram 1,75
100 gram Leverkaas +
100 gram Cervelaatworst .................. 2,95
2 Gegrilde 
Kippenpoten  .......................... 3,50
Winterslof
“Varkensfi let gevuld met 
rookworst, mosterd en kaas”  ............ 100 gram 1,99

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

OP BROOD

VD GRILL

SPECIAL

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen  |  T (040) 283 17 74  |  info@vakgaragevandenwildenberg.nl

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer
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KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG
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Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen  |  T (040) 283 17 74  |  info@vakgaragevandenwildenberg.nl

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

onderhoud voor alle merken
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Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen  |  T (040) 283 17 74  |  info@vakgaragevandenwildenberg.nl

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

Dorpsstraat 95 Mierlo | T 0492 66 11 00 | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl

KOOPZONDAG 1 NOVEMBER
GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314 www.kdv-kiddies.nl

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

040 - 843 853 0
Enodedreef 8a
5674 TG Nuenen
info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 
specialist van 
Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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 RESERVEREN: WWW.PARKSTREET.NL OF BEL: 040-7440270 

BEST STEAKS 
BEST RIBS 

BEST BURGERS 
IN TOWN!

DINER
WORKSHOPS 

AFHAAL
CATERING

 RESERVEREN: WWW.PARKSTREET.NL OF BEL: 040-7440270 

BEST STEAKS 
BEST RIBS 

BEST BURGERS 
IN TOWN!

DINER
WORKSHOPS 

AFHAAL
CATERING

//TAKE AWAY//
30-31 oktober en 1 november 

Bezorgen is ook mogelijk

U kunt telefonisch bestellen bij ons, tel. 040-283 31 33
Team Goesti ng

Adresgegevens: Park 61, 5671 GC Nuenen, 040-283 31 33

Menu €23,50
Vitello tonatto

Soep
Tartaar van gerookte zalm

Truffel risotto
Spare ribs

Friet
Diverse zoete lekkernijen

Maak u menu compleet met een lekkere fl es wijn

Malbec Parlez-Vous €14,50
Estandon Heritage Rose €19,50
Pasqua Chardonnay Puglia €14,50

De andere wijnen van onze kaart 
zijn ook verkrijgbaar.

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl

ROND DE LINDE  IEDERE  WOENSDAG  AL 
DIGITAAL  OP  WWW.RONDDELINDE.NL 
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Wist je dat :
• 9% van ons voedsel ongebruikt de afval-

bak in gaat
• Alle Nederlandse huishoudens samen 590 

miljoen kilo goed voedsel verspillen
• Dit 34 kilo voedsel per persoon per jaar is
• U hierop invloed heeft, door zelf slim in 

te kopen en juist gebruik.
• Mensen door initiatieven steeds bewuster 

omgaan met voedsel
Bron : www.milieucentraal 
Ook interessant : www.togoodtogo.nl 

MIJN ENERGIEREKENING
Een gemiddeld gezin betaald in 2020 ongeveer 1690 
euro aan energiekosten. Wat zie ik op mijn rekening staan? 
Kan ik mijn maandlasten omlaag krijgen? Feiten en tips op 
een rijtje.

Geen invloed
• Netbeheerkosten van je aansluiting, de meter en trans-

port van energie liggen vast
• Energiebelasting wordt door de overheid bepaald
• Opslag duurzame energie (ODE): een ‘belasting’ om 

opwekken duurzame energie te stimuleren en mensen 
te stimuleren zuinig met energie om te gaan

• Prijs elektriciteit: nu 22,5 cent : marktprijs 7,5 cent en 
15 cent energiebelasting en ODE

• Gasprijs : in 2020 gemiddeld 82 cent : marktprijs 32 
cent en 50 cent energiebelasting en ODE

• Over de energiebelasting en ODE betaal je 21% btw
• Vermindering energiebelasting: dit is een bedrag dat 

ieder huishouden met een elektriciteitaansluiting terug 
krijgt: dat is voor 2020 € 527,- 

Beetje invloed
Door de keuzevrijheid van energieleverancier is het slim 
dit jaarlijks te bekijken. Daar zijn goede vergelijkingssites 
voor. 

Wel invloed
• Elektriciteit : plaatst LED lampen of LED tl, installeer 

zonnepanelen, kies voor zuinige apparatuur, maak 
keuzes om bijvoorbeeld je was anders te drogen. Een 
waslijn in plaats van een droger. 

• Gas : de grootste kostenpost op je rekening is gas ver-
bruik. Door goede isolatie van je woning is deze vaak 
te halveren. Isoleren en ventileren gaan hand in hand 
dus informeer je goed. Dat kan door tochtstrips te 
plaatsen, deuren goed dicht te houden of door gro-
tere maatregelen zoals dak-, vloer- en spouwisolatie. 
Door te isoleren verdien je de investering terug en dan 
krijg je het extra comfort gratis jaar in jaar uit. 

Wie bespaart betaald minder energiebelasting! 
Maak gebruik van de regelingen die er nog zijn. De beste 
tip is: ga struinen op www.milieucentraal.nl . Dat is de 
bron voor dit artikel. Een informatieve site die u inzicht 
geeft in hoe u uw rekening en wooncomfort in uw voor-
deel kunt beïnvloeden.
Voor alle woningeigenaren: hebt u uw voucher van € 70,- 
al verzilvert? Er is nog € 170.000,- in kas voor kleine ener-
giemaatregelen. Kleine moeite voor jarenlang plezier.

GRATIS WEBINAR OVER 
OPVOEDEN EN SOCIAL MEDIA / 
INTERNET
YouTube, Roblox, Minecraft, TikTok. Onze kinderen zijn er 
maar druk mee. Veel contact vindt online plaats. En ze 
beleven er vaak een hoop lol aan. Als ouder van een kind 
in de bovenbouw kun je niet meer met alles meekijken, 
maar hoe houd je dan toezicht? Welke grenzen stel je? En 
hoe ver ga je daarin?

Tijdens het webinar Hoezo, geen wifi ?! neemt Evelyn Ver-
burgh, specialist mediaopvoeding van Bureau Jeugd & 
Media, ons mee in de digitale belevingswereld van onze 
kinderen. Je krijgt een goede indruk van wat ze online 
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doen en waarom, wat ze ervan leren en waar ze juist op moeten let-
ten. Ook reikt Evelyn tips en handvatten aan hoe je als ouder kunt 
omgaan met de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Zoals gedoe 
in de whatsapp groep of op tijd stoppen met gamen. Hoe praat je 
daarover met je kind en welke afspraken kun je maken?

Wanneer: maandag 2 november van 20.00 - 21.15 uur 
Voor wie: ouders met een kind in groep 6, 7 of 8 van de basisschool
Aanmelden: www.ggdbzo.nl
Deze gratis webinar wordt u aangeboden door de GGD Brabant-
Zuidoost. Mocht u vragen hebben, dan kunt u die mailen naar 
k.spijkers@ggdbzo.nl of telefonisch contact opnemen met Karin Spij-
kers (GGD Brabant-Zuidoost) bereikbaar op nummer 088 00 31 474.

DE CORONAMELDER - APP
Vanaf nu voor iedereen beschikbaar. Voor-
kom dat je onbewust een ander besmet. Het 
coronavirus is er nog. Daarom kan vanaf nu 
iedereen de CoronaMelder-app gebruiken. 
De app informeert je als je mogelijk bent 
besmet. Zo kun je voorkomen dat je onbe-
wust een ander besmet. Elke download 
helpt om de verspreiding van corona te 
stoppen. In de App Store en de Google Play 
Store staat CoronaMelder voor je klaar. Het 
downloaden van de app is altijd vrijwillig. 

 VERGUNNINGEN PERIODE    
 20-10-2020 EN 26-10-2020

In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de vol-
gende besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Noorderklamp 16 Plaatsen zorgunit 
Europalaan 117 Aanleggen plungepool 
Pijlkruidhof 7 Plaatsen dakkapel voorzijde 
Laar 19 Uitbreiden woning 
Parkstraat 13 Plaatsen handelsreclame 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Hoekstraat 86 Plaatsen tijdelijke woonunit 
Van de Venhof 1 Plaatsen erfafscheiding 
Parkhof 13 Wijzigen gebruik, gevel, constructie

Geweigerde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Stad van Gerwen 3B Oprichten bedrijfswoning 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
De Polder 1 Horeca V.V. RKGSV 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park 25 Horeca Comigo 
Vincent van Goghstraat 90 Horeca Beyond 

Dit zijn kennisgevingen en geen o�  ciële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de o�  ciële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten 
digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

PvdA-   
wandeling een 
week uitgesteld
De PvdA-wandeling op de eerste vrij-
dag van de maand wordt een week 
uitgesteld. Dit in verband met een 
mogelijke uitloop van de raadsverga-
dering (begrotingsbehandeling) van 
aanstaande donderdag, die dan op 
vrijdag wordt voortgezet. De fractie 
wil de mogelijkheid om tijdens de 
wandeling met u van gedachten te 
wisselen niet graag missen, daarom 
verzetten we de wandeling naar vrij-
dag 13 november. Informatie over lo-
catie en tijdstip van de wandeling 
volgende week in deze krant. Voor 
info www.nuenen.pvda.nl 

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, eindredacteur. 
Edwin Coolen, Karin Aarts, Josine Janssen, 
Caroline van Nes en Nannie van den Eijnden.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

© 2020 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.”

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200
E-mail: admin@drukkerijmesserschmidt.nl

BEZORGING
Telefoon 040-2831200
E-mail: admin@ronddelinde.nl
Ook voor verspreiding van folders. 
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

&&
P E R S O O N L I J K E
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K L E I N S C H A L I G
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Dorpsraad Lieshout spreekt ANWB     
fonds aan voor veiligere � etsroute 

get dat gewonnen kan worden, kun-
nen deze stroken immers alsnog aan-
gebracht worden, wat weer fors bij-
draagt aan de fietsveiligheid.

Actie
Onlangs nog is er nog een opvallen-
de actie gevoerd door kinderen van-
uit het bosgebied om de gemeente 
te wijzen op deze gevaarlijke fietssi-
tuatie. De gemeente heeft die actie 
zeer sportief opgenomen door zelf, 
met de kinderen, de route een keer 
op de fiets af te leggen. Op die wijze 
is de gemeente ook doordrongen ge-
raakt van de situatie.

Stemmen nodig
Dorpsraad Lieshout heeft nu een cre-
atieve route gevonden om alsnog 
budget te verkrijgen voor wat verbe-
tering. Omdat dit budget gebonden 
is aan een prijsvraag heeft de Dorps-
raad een lijvig en doordacht plan in-
gediend bij de ANWB. Dat plan is be-
oordeeld en na beoordeling genomi-
neerd. Als laatste stap moet het plan 
nu nog een van de winnaars van de 
provincie worden. Hoe? Daar heeft 
de ANWB een stemperiode voor aan-
gelegd: van 26 oktober tot 23 no-
vember kunnen stemmen op de ge-
nomineerde projecten worden uitge-
bracht. Graag vragen we u dan ook 
om uw stem uit te brengen op dit 
project. Stemmen kan heel eenvou-
dig via www.anwb.nl/stem.

Help ons om de fietsveiligheid te ver-
beteren en stem op onze nominatie. 
Zie ook: www.dorpsraad-lieshout.nl

enkele fietsroutes door elkaar lopen. 
Het doorgaande fietsverkeer langs 
het Wilhelminakanaal kruist hier met 
het lokale fietsverkeer vanuit de Bos-
rand (van en naar het dorp). Fietsers 
moeten nu soms wel drie keer de 
weg over steken om via de zichtbare 
fietspaden van ‘A naar B’ te komen. 
De werkgroep Verkeersveiligheid 
pleit daarom voor een opvallende 
rode fiets-accentstrook op de rijbaan, 
zodat duidelijk wordt dat fietsen op 
de rijbaan toegestaan is en er niet, tot 
twee keer toe, gevaarlijk overgesto-
ken hoeft te worden.

Ontoereikend budget
Op de brug over het Wilhelminaka-
naal zijn dit soort rode accentstroken 
al wél aangebracht. Op de aanslui-
tende rijweg zijn deze vanwege on-
toereikend budget niet aangebracht. 
Dorpsraad Lieshout wil daar nu 
graag, via deze creatieve route, een 
oplossing voor vinden. Met het bud-

Zo zou de markering de situatie behoorlijk duidelijker én veiliger maken (links kijkend 
naar het westen, rechts kijken naar het oosten)

Nomineer jouw mantelzorger 
voor een gratis hotelovernachting 
De Nederlandse hotels van Golden Tulip en Tulip Inn hebben gezamenlijk 
besloten om de hotels de komende weken voor publiek geopend te hou-
den. Alle hotels volgen de richtlijnen van het RIVM om gasten een veilig 
verblijf te bieden. Golden Tulip voorziet hiermee in behoefte van mensen 
er toch op uit te kunnen voor een paar dagen. Bovendien wil Golden Tulip 
zijn waardering uitspreken voor alle mantelzorgers in Nederland. Ie-
dereen kan kennissen of familieleden die actief zijn in de mantelzorg no-
mineren voor een gratis hotelovernachting inclusief ontbijt voor 2 perso-
nen in een van de Nederlandse hotels.

Met onze nieuwe campagne hopen 
we een gepast gebaar naar de sa-
menleving te maken en mantelzor-
gers kans te geven op een gratis ar-
rangement.” Tot en met 9 november 
kan men een mantelzorger nomine-
ren op www.tipsvoorkortetrips.nl. 
Op 10 november zal de trekking 
plaatsvinden en krijgen de gelukki-
gen een bericht.
www.tipsvoorkortetrips.nl

Dag van de Mantelzorg
Op dinsdag 10 november is de Dag 
van de Mantelzorg. Roger Kruft van 
Louvre Hotels Group: “Als hotelgroep 
staan we midden in de maatschap-
pij. Omdat wij open kunnen blijven 
met alle benodigde maatregelen en 
in de behoefte van consumenten 
voorzien om korte trips te maken, 
willen wij ook iets terugdoen aan 
een groep die vaak vergeten wordt. 

‘Veiligere fietsroutes’ is een nadrukkelijke wens van de werkgroep Ver-
keersveiligheid van de Dorpsraad Lieshout. Toen zij op het spoor kwa-
men van een ANWB fonds waarmee gelden gewonnen kunnen worden 
om hier in te investeren hebben zij meteen actie ondernomen. En met 
succes. Het ingediende plan is inmiddels door de ANWB officieel genomi-
neerd. Het is nu zaak dat zoveel mogelijk mensen hun stem op dit plan 
uitbrengen zodat het plan als provincie-winnaar uit de bus kan komen. 
Uw hulp is daarbij zéér gewenst.

Onveilig
Al langere tijd is de onveilige fietsrou-
te over de Deense hoek een doorn in 
het oog van de gebruikers. De ver-
warring aldaar ontstaat doordat hier 
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Het Wasven:      
een uniek stukje natuur
Verscholen in het groen, langs de weg van Eindhoven naar Helmond, ligt 
de Wasvenboerderij. Deze authentieke langgevelboerderij ligt in een 
uniek stukje natuur met vele zeldzame planten- en diersoorten. Ook 
staan er eeuwenoude bomen, waaronder rode beuken, platanen en aca-
cia’s. Er staat zelfs een plataan die er vermoedelijk al staat sinds 1760, een 
zeldzaamheid in Nederland. In 2009 kreeg deze majestueuze boom als 
eerste in Nederland de titel Wereldboom. 

tot een maatschappelijke, multi-
functionele voorziening. De Was-
venboerderij huisvest nu een Gaste-
rij, een bakkerij, een koffiebranderij 
en een winkel met biologische pro-
ducten van eigen erf (tuinderij, im-
kerij, bier van oude graanrassen van 
eigen akkers) en van andere lokale 
ondernemers. In alle disciplines 
(gasterij, bakkerij, koffiebranderij, 
winkel, tuinderij) draaien mensen 
met een verstandelijke beperking 
mee. Er is een opleidingsprogramma 
waarin zij, onder begeleiding van 
professionals, vakgerichte certifica-
ten kunnen verwerven.

Het natuurgebied wordt beheerd 
door stichting Groendomein Wasven, 
een vrijwilligersorganisatie die voort-
komt uit een burgerinitiatief om het 
historische groen te redden. Op dit 
moment heeft de stichting 24 hecta-
re in beheer. Duurzame ontwikke-
ling, biodiversiteit, biologische land-
bouw, educatie en behoud van ka-
rakter spelen een belangrijke rol. 

Het begon met de aankoop van de 
boerderij met bijgebouwen en erf. 
Na veel politiek getouwtrek is de 
boerderij, tot die tijd bekend als de 
‘Philipsboerderij’, in 2007 verbouwd 

Hoveniers    
in de zorg
Het effect van een groene omgeving 
straalt uit naar de zorg. Steeds meer 
zorginstellingen zien heil in het door-
voeren van groene maatregelen. Met 
in het achterhoofd dat dit de zorg-
kosten op een positieve manier beïn-
vloedt.

Met het programma Grijs, Groen & 
Gelukkig wil het IVN daaraan een bij-
drage leveren. De natuurorganisatie 
wil ouderen in Nederland een geluk-
kige oude dag bezorgen door hen de 
positieve effecten van de natuur te 
laten ervaren. Het streven is dat na-
tuurbeleving een vanzelfsprekend 
onderdeel wordt van de dagbeste-
ding in de ouderenzorg zodat dit het 
welzijn van ouderen aanzienlijk ver-
groot en daardoor de zorgkosten zul-
len afnemen.

Iedereen die met de inrichting van de 
groene ruimte te maken heeft, kan 
van grote maatschappelijke waarde 
zijn. Op die manier biedt het kansen 
voor zowel de zorg als de groene sec-
tor. Groenbedrijven kunnen bijvoor-
beeld een rol spelen in het vergroe-
nen van de ouderenzorg door het 
aanleggen van beleeftuinen en het 
meedenken over het benutten van 
tuinen in het kader van dagbeste-
ding. Er zijn voorbeelden waarbij ho-
veniers samen met cliënten het on-
derhoud van de tuinen doen. De 
unieke samenwerking tussen de 
groene sector en een zorginstelling 
kan tot nieuwe zorgconcepten en 
zorgproducten leiden.
Kijk voor meer informatie over ver-
groening van openbare ruimten op 
nl.thegreencity.eu en op www.ivn.
nl/grijs-groen-gelukkig

Bron: Groene Steden voor een duurzaam 
Europa.

Groen doet iets met mensen en mensen 
doen iets met groen

Nieuwe A-meubel showroom
Wij heten u graag van harte welkom in de nieuwe A-meubel showroom 
aan de Duivendijk 5 in Nuenen!

zitten om het zitcomfort zelf te erva-
ren. Laat uw meubels zorgeloos thuis 
leveren door heel Nederland en ge-
niet van de kwaliteit en het comfort 
van de (A-)meubels.

De A-meubel showrooms zijn te vin-
den door heel Nederland en zijn da-
gelijks geopend van 10.00 uur tot 
18.00 uur. Mocht u benieuwd zijn 
naar de komende koopzondagen en 
-avonden of extra informatie willen, 
neemt u dan een kijkje op de website 
waar u tevens een groot assortiment 
aan meubels kunt vinden.
www.a-meubel.nl

Bij A-meubel kunt u al sinds 1992 de 
mooiste loungebanken en woonsets 
bestellen tegen de allerlaagste prij-
zen. Deze snelst groeiende meubel-
formule van Nederland nodigt u 
graag uit langs te komen, waarbij zij u 
graag helpen uw droom interieur te 
verwezenlijken binnen uw budget!

A-meubel is gespecialiseerd in het le-
veren van complete woonkamers in 
verschillende prachtige materialen. U 
kunt hier terecht voor een stoere 
mangohouten woonset, maar ook de 
landelijke eikenhout meubels en het 
klassiekere hoogglans meubel zijn 
aanwezig in de showroom. Het assor-
timent aan loungebanken in stof of 
leer is ook zeer ruim, waarbij A-meu-
bel u graag uitnodigt proef te komen 

Primeur: Wie komt er op de eerste 
online EnergyParty in Nuenen?
Alle inwoners van de gemeente zijn welkom. Liever een eigen EnergyPar-
ty? Dat kan óók! Op dinsdag 10 november wordt de allereerste online 
EnergyParty in de gemeente Nuenen c.a. georganiseerd. Alle inwoners 
zijn hiervoor van harte uitgenodigd. 

Meer informatie over de EnergyPar-
ty’s is te vinden op buurkracht.nl/
energyparty. 

De kracht van buren: 
samen lukt het wél
De meeste mensen willen graag 
energie besparen. Maar niet iedereen 
weet hoe dat moet en wat er binnen 
hun mogelijkheden ligt. Door de 
vraag samen met buurtgenoten op 
te pakken, wordt energie besparen 
makkelijker. De EnergyParty’s wor-
den georganiseerd door EnergyParty 
en Stichting Buurkracht samen en 
worden aangeboden door de ge-
meente Nuenen. Een EnergyParty 
brengt geen verplichtingen met zich 
mee.

Over Stichting Buurkracht
Stichting Buurkracht gelooft in de 
kracht van buren. De kracht om din-
gen samen mooier, beter, groener, 
veiliger, gezelliger of duurzamer te 
maken in de buurt. Buurkracht helpt 
buren in heel Nederland om hun 
buurkracht te ontdekken en te ver-
groten. Door mensen bij elkaar te 
brengen en ze te ondersteunen met 
tips, trucs en tools, zoals de buur-
kracht-app en de website buur-
kracht.nl. Meer dan 400 buurten heb-
ben inmiddels hun buurkracht inge-
zet. Steeds vaker betrekken ook ge-
meenten en overheden Buurkracht 
bij burgerparticipatietrajecten. Spe-
ciaal voor deze partijen heeft Stich-
ting Buurkracht diverse aanpakken, 
meer informatie hierover is te vinden 
op stichtingbuurkracht.nl

Tijdens de online party gaan de ‘aan-
wezigen’ op een informele manier 
met elkaar ontdekken hoe energie te 
besparen. Resulterend in concrete 
maatregelen - klein en groot, van 
deurdrangers tot isolatie - die passen 
bij ieders persoonlijke wensen en si-
tuatie. Heel gemakkelijk vanuit huis 
en toch gezellig samen met mensen 
uit de eigen gemeente. Stichting 
Buurkracht ondersteunt de Energy-
Party’s.

Te gast zijn op de eerste online Party?
Geïnteresseerden in de online Ener-
gyParty kunnen zich melden via 
www.buurkracht.nl/aanmelden-
energyparty-erik/ 

Liever een eigen EnergyParty?
Het is ook mogelijk om een eigen on-
line EnergyParty te houden met een 
groepje van acht buurtgenoten. In-
woners die hierin interesse hebben 
kunnen zich aanmelden via buur-
kracht.nl/energyparty.

Zo verloopt een online EnergyParty
Mensen die zich opgeven, nodigen 
rond de acht buurtgenoten uit om 
mee te doen aan de EnergyParty. Tij-
dens de avond bekijken de deelne-
mers samen, maar elk vanachter hun 
eigen laptop, hun energieverbruik én 
bespaarmogelijkheden. Een profes-
sionele gespreksleider begeleidt de 
avond en geeft de nodige informatie. 
Na afloop heeft iedereen een con-
creet en persoonlijk actieplan voor 
energiebesparende maatregelen die 
passen bij ieders behoefte en moge-
lijkheden. Bijna alle deelnemers vin-
den naderhand de weg naar een veel 
lagere energierekening via kleine en/
of grote maatregelen.

Een groot deel van het Wasven draait 
op de ongeveer 150 trouwe en en-
thousiaste vrijwilligers. Zij beheren 
de groene ruimte rondom de Was-
venboerderij en organiseren het hele 
jaar door grote en kleine activiteiten; 
van muziekfestival Effenaar ’t Wasven 
en het aanleggen van een klimaat-
bos, tot koffieworkshops en bakoch-
tenden voor kinderen. De vrijwilli-
gers werken samen in verschillende 
Wasven-werkgroepen: Natuur, Edu-
catie, Evenementen, Bijen, Moestuin, 
Exposities, Bakhuisje, Vervoer, Maak-
het-mee en Communicatie.

Op dit moment kunnen veel activitei-
ten jammer genoeg niet doorgaan 
en is de Gasterij gesloten. Het Was-
ven kijkt echter altijd wat wèl moge-
lijk is, en heeft bijvoorbeeld de winkel 
flink uitgebreid. Je vindt er, behalve 
nòg meer producten van eigen erf, 
nu ook verse biologische gerechten 
uit de keuken van de Gasterij. 

Ook buiten blijft er veel te genieten 
in het Wasvengebied. NU is de tijd 
dat je er, tijdens een heerlijke herfst-
wandeling, de mooiste paddenstoe-
len tegenkomt. En heb je genoeg van 
het binnen zitten en wil je samen met 
anderen (op afstand!) lekker actief 
bezig zijn? De natuurwerkochtenden 
op de 1e en 3e zaterdagochtend van 
de maand gaan voorlopig wèl door. 
Kijk op de site voor meer informatie.
www.wasven.nl

Doe-het-zelf-paddenstoelen-
wandeling van IVN
Door Peter van Beers

Zoals vaker waren de weergoden ons op zondag 25 oktober zeer gunstig 
gezind. Moesten we die ochtend - in de regen - de bewegwijzering voor 
de coronaproof doe-het-zelf-paddenstoelentocht op het Steenoventer-
rein plaatsen? De donkergrijze lucht stemde ons zeker niet vrolijk. Maar 
hoe anders kan het soms uitpakken? Tegen tienen klaarde het op en werd 
het droog! Nu alleen de bezoekers nog.

kinderen. Zij kwamen mooi verspreid 
over de dag. We mogen - ondanks, of 
misschien wel dankzij de coronabe-
perkingen - terugkijken op een bij-
zonder geslaagde en zeer druk be-
zochte IVN-activiteit voor jong en 
oud. Gezien de positieve reacties 
smaakt dat zeker naar meer, dus we 
gaan ook volgende maand iets leuks 
op poten zetten.

Bij veel ouders, opa’s en oma’s bleken 
Buienradar en Weer online het verlos-
sende beeld te geven: het wordt 
droog! ‘Kom kinderen, we gaan.’ En dat 
hebben we geweten: gestaag kwa-
men de gezinnen, maar ook volwasse-
nen zonder kinderen, binnendruppe-
len op het terrein en kon er begonnen 
worden met de wandeling. Er was veel 
te zien, want de paddenstoelen groei-
en momenteel massaal.
Via een turflijstje bij het startpunt 
werd het bezoekersaantal bijgehou-
den. Bij het opruimen van de uitge-
zette route om 17.30 uur stond de tel-
ler op 191(!) bezoekers onder wie 91 
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Open podium basisschool 
Sint Jozef Nederwetten
Je moet als basisschool toch wat in deze rare coronatijd met zijn strenge 
maatregelen, mondkapjes en het houden van 1,5 meter afstand. Geen ge-
zellig, fysiek open podium dus op 15 oktober in de aula van de Sint Jozef 
school in Nederwetten, waar de leerlingen van groep 1 tot en met 8 zich 
normaal gesproken altijd van hun creatiefste kant op het toneel laten 
zien. Voor het oog van hun ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellen-
den. Gelukkig hoefden de kinderen en hun families niet teleurgesteld te 
worden en kon het open podium in een alternatief jasje op de valreep 
voor de herfstvakantie toch plaatsvinden.

Ook groep 4, 5 heeft naar de micro-
foon gegrepen voor een herfstlied 
en dit werd gevolgd door een spette-
rend circus: met een kassa voor de 
kaartjes, twee spreekstalmeesters, 
acrobaten, een interview met een 
slangenmeester, dummie de mum-
mie, jongleurs, clowns en een inter-
view met de technici.

Groep 6, 7, 8 ten slotte heeft een vrolij-
ke lipdub gedaan op The sun is shining 
en een toneelstukje over de corona-
tijd, waarbij twee dames teruggaan in 
de tijd. Complimenten aan iedereen 
die aan dit open podium heeft meege-
werkt en wat een schitterend begin 
van de herfstvakantie.

Hoe dan zult u zich afvragen
Alle stukjes zijn gewoon door de kin-
deren opgevoerd op het podium in de 
aula of in hun eigen klas en opgeno-
men op film. Er is dus gewerkt met 
heuse cameramannen en geluidstech-
nici (een taak die toebedeeld was aan 
enkele leerlingen van Sint Jozef ). De 
directeur verzorgde de introductie en 
alle ouders kregen een mail met daar-
in een link om de filmpjes te bekijken.

En wat waren ze goed! Als eerste 
konden we genieten van de opening 
van de kinderboekenweek. Daarna 
heeft groep 1, 2, 3 twee liedjes ge-
zongen (een over standbeelden en 
een over de kinderboekenweek). 

Ondanks corona groeit de 
vogelvereniging

Geen vogelshow 
in Nuenen    
door corona
Zoals zo vele activiteiten kan ook de 
jaarlijkse agglomeratie vogelten-
toonstelling niet doorgaan. Corona 
heeft al vanaf maart alle activiteiten 
van de vogelvereniging stil gelegd. 
Ondanks dit alles mochten we toch 
zes nieuwe leden begroeten en wordt 
het duidelijk dat nu iedereen meer 
thuis moet blijven een hobby uit-
komst brengt in deze moeilijke tijd. 

Dit is overigens een landelijke trend, 
alle hobbyverenigingen zien een stij-
ging van hun leden aantallen. Door 
onderling contact via afstand en via 
mediaoverleg is er toch geregeld 
contact onder de leden. Helaas niet 
zoveel als we willen maar daar wor-
den we allemaal mee geconfron-
teerd. Ook al zijn alle shows afgelast, 
is er bij alle leden wel weer een druk-
te van jewelste in de vogel verblijven. 
De broedkooien worden weer lang-
zaam voorbereid en de vogels wor-
den weer aan scherpe blikken onder-
worpen om te kijken welke man past 
bij het mooiste popje.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
het nu hebben van een vogelhobby 
een bijdrage levert om deze moeilij-
ke tijd een beetje aangenamer door 
te komen. Voor alle lezers die denken 
het is nu toch nog te vroeg voor het 
broeden van vogels hebben het mis. 
Met name de vogelsoorten die van 
het zuidelijk halfrond komen (Austra-
lië) begint nu het voorjaar. Goulda-
madines zijn van die kleurrijke vogels 
die nu starten met broeden. Dus af-
hankelijk van de soort vogel kun je je 
hobby ook plannen wanneer je er de 
meeste aandacht aan wilt geven.
Als vogelvereniging hopen we weer 
snel bij elkaar te kunnen komen op 
onze maandelijkse gezellige leden-
avond. En natuurlijk hopen we vol-
gend jaar in het eerste weekeinde van 
november weer een mooie en gezelli-
ge show te kunnen organiseren.

VV de Bastaarden

Helaas geen Sinterklaashof  
in Nuenen dit jaar
Het zal u niet verbazen, maar vanwege alle maatregelen die er overheids-
wegen worden genomen, hebben wij (moeten) besluiten om de poort 
van Weverkeshof op slot te doen. In het verlengde hiervan heeft het be-
stuur van Weverkeshof besloten om tot 1 februari gesloten te blijven. Dit 
voor de veiligheid van onze vrijwilligers en bezoekers maar ook voor een 
stukje duidelijkheid of we nu wel of niet open zijn. Maar dit alles met pijn 
in ons hart, dat behoeft geen nadere uitleg.

Hoe werkt het?
• Alle kinderen die een postzegel 

voor antwoord bijsluiten, krijgen 
van Sinterklaas een prachtige per-
soonlijke brief terug.

• Brieven aan Sinterklaas kunnen 
niet via E-mail worden opgestuurd.

• Wil je de brief van Sinterklaas op 
tijd ontvangen, dan moet deze wel 
vóór 1 december in de brievenbus 
gedaan zijn.

Adres: Sinterklaashof, Postbus 368 
5670 AJ Nuenen.

Concreet houdt dit in dat ook Sinter-
klaas dit jaar niet bij ons komt loge-
ren. Dat er geen Pieten op Weverkes-
hof komen logeren. Dat we Sint niet 
uit zijn bed kunnen halen en niet 
kunnen dansen op tafel samen met 
de Pieten. We beseffen dat al onze 
trouwe bezoekertjes enorm teleur-
gesteld zijn, maar het is niet anders.

Maar wat wel kan is een brief aan 
Sinterklaas sturen!

Want tot 5 december is Sinterklaas-
hof ook dit jaar zijn vaste postadres. 
Brieven trekken zich gelukkig niets 
aan van een virus. De duizenden brie-
ven en tekeningen worden ook dit 
jaar op het secretariaat van Sinter-
klaashof bezorgd. Want zoals de kin-
deren op het jeugdjournaal kunnen 
zien zijn Sinterklaas en de Pieten wel 
naar Nederland gekomen om brie-
ven te beantwoorden en cadeautjes 
te brengen.

Lionsclub Nuenen organiseert ‘wijnproeverij bij u thuis’

Wijnproefpakket    
met gezellige quiz
Wie zich het grootse diner van vorig jaar voor 100 genodigden of de in-
middels traditionele gezellige wijnproeverijen uit voorgaande jaren her-
innert, of daar over heeft gehoord, heeft zich waarschijnlijk al afgevraagd 
hoe Lionsclub Nuenen daaraan in deze coronatijd op passende wijze ver-
volg gaat geven. Met de wijnproeverijen, die in samenwerking met Van 
Eyck Wijnkelders uit Helmond worden georganiseerd, halen de Nuenense 
Lions al enkele jaren geld op voor een Nuenens goed doel.

Het antwoord op die vraag is simpel: 
want wijnproeven kun je immers ook 
‘coronaproof’ thuis doen. Dus hebben 
de leden van de Lionsclub een nieuw, 
creatief concept bedacht om hun 
wijnproeftraditie ook in deze corona-
tijden te kunnen voortzetten. Ze heb-
ben daarvoor een blitse webshop 
ontwikkeld: www.lionsnuenen.nl
Daar kun je tegen betaling een wijn-
proefpakket voor thuis bestellen. Dat 
pakket bestaat uit zes, samen met Van 
Eyck Wijnkelders geselecteerde topwij-
nen, een uitvoerige beschrijving, een 
handleiding, prijslijst èn een wijnquiz, 
waaraan een leuke prijs is verbonden.

Wijn wordt thuisbezorgd
De leden van Lionsclub Nuenen ko-
men het pakket op afspraak persoon-
lijk bij u thuis afleveren. Het pakket 
stelt u in staat om thuis in de huiselij-
ke kring, of uiteraard met familie en 
vrienden, met inachtneming van alle 
coronarestricties een eigen wijnproe-
verij te organiseren. Op die manier 
kunt u in alle rust proeven van welke 
wijn of wijnen u één of meer dozen 
zou willen bestellen. Of niet natuur-
lijk; u kunt in de webwinkel ook ande-
re wijnen bestellen. Uw bestelling 
geeft u in de webshop aan en deze 
wordt na betaling tijdig voor de 
feestdagen door Lionsleden aan huis 
afgeleverd.

Het wijnproefpakket met uitgebreide leuke wijnquiz voor een gegarandeerde gezellige 
avond thuis. NB: de etiketten zullen niet zijn afgeplakt, zoals op deze foto.

Goed doel
Per verkochte fles wordt een bedrag 
gedoneerd aan een mooi goed doel. 
In deze tijd hebben vooral de senio-
ren in de zorgcentra van de gemeen-
te Nuenen het niet gemakkelijk. Zij 
mogen nauwelijks of geen bezoek 
ontvangen en de dingen die normaal 
georganiseerd worden om hun een-
zaamheid tegen te gaan, zoals kie-
nen, kaarten etc. gaan nu allemaal 
niet door. Dus verdienen zij extra aan-
dacht. De Lionsclub gaat samen met 
Nuenense ondernemers kerstpakket-
ten samenstellen voor deze ouderen 
in de woonzorgcentra. Vanaf 2 no-
vember is de webshop live! 

Verboden  
bouwverkeer op 
verkeerde pad?
In Nuenen wordt verboden bouwver-
keer op het verkeerde pad gestuurd. 
Bijgaand bord staat bij de Bakertse 
Landweg, een zijweg van de Opwet-
tenseweg in Nuenen. Een trouwe lezer 
van Rond de Linde gaf deze tip. Ge-
bruikelijk is dat dergelijke aanwijzin-
gen duidelijke taal spreken: ‘Verboden 
voor bouwverkeer’ of ‘Bouwverkeer 
verboden’. ‘Verboden bouwverkeer’ is 
een verkeerde verwijzing. De bedoe-
ling is dus dat bouwverkeer geen ge-
bruik maakt van deze landweg. 

Foto Cees van Keulen

Hond gebeten
Op vrijdagavond 9 oktober tussen 19.30 en 20.00 uur is mijn hond in de Barisak-
ker gepakt en gebeten door een andere hond. Deze hond was losgeschoten uit 
zijn riem en is mijn hond achterna gegaan, die ook losschoot uit zijn tuigje. Ik 
denk dat de andere hond een Stafford of pitbull of een kruising is, maar dat 
weet ik niet zeker. Hij is lichtbruin van kleur.
Ik zou graag contact hebben met het baasje van deze hond, die naast deze 
hond nog een kleine wit-zwarte hond aan de riem bij zich had. Ik zoek al een 
paar weken naar deze meneer. Hopelijk leest hij of iemand die hem kent dit be-
richt, zodat ik even contact kan opnemen. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet, Marian Jager. (tel: 06 - 531 765 53)
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Emopad 70 - 5663 PB Geldrop
Postbus 58 - 5660 AB Geldrop
Telefoon (040) 285 89 00 
Internet: www.jvandewinkel.nl

WIJ ZOEKEN EEN MEDEWERKSTER SECRETARIAAT / RECEPTIE

ONS BEDRIJF
Administratie- en Advieskantoor J. van de Winkel B.V. te Geldrop is gespecialiseerd in advies op maat, administratieve 
dienstverlening, belastingadvies, loonadministratie en begeleiden bij �nancieringsaanvragen voor voornamelijk het 
midden- en kleinbedrijf.  Voor nadere informatie verwijzen wij je naar: www.jvandewinkel.nl.

ONZE FILOSOFIE: 
Persoonlijk en regelmatig cliëntencontact staat bij ons kantoor hoog in het vaandel, zodat wij goed op de hoogte 
blijven van de wensen van de cliënt. De kwaliteit van onze dienstverlening proberen wij steeds zoveel mogelijk te 
optimaliseren.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:
Een fulltime enthousiaste medewerkster secretariaat / receptie. 

FUNCTIEOMSCHRIJVING:
- Beheren van agenda’s
- Afspraken maken
- Telefoon
- Alle voorkomende receptie-werkzaamheden
- Alle administratieve – secretariële werkzaamheden die voorkomen in ons bedrijf
Kortom zeer gevarieerd werk, waarin diverse werkzaamheden voorkomen.

ONS AANBOD:
Voor deze uitdagende functie kun je rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden. 
Ons kantoor kenmerkt zich door een informele werksfeer en prettige werkomstandigheden.

JOUW REACTIE:
Jouw reactie kun je per e-mail richten aan de directie van ons bedrijf. Voor nadere informatie betre�ende de functie 
kun je contact opnemen met de heer C. Ekas, te bereiken op het vermelde telefoonnummer
of per e-mail: cekas@jvandewinkel.nl.

WIJ ZOEKEN EEN RELATIEBEHEERDER / FINANCIEEL ADVISEUR (M / V)

ONS BEDRIJF

Administratie- en Advieskantoor J. van de Winkel B.V. te Geldrop is gespecialiseerd in advies op maat, administratieve  
dienstverlening, belastingadvies, loonadministratie en begeleiden bij �nancieringsaanvragen voor voornamelijk het midden-  
en kleinbedrijf. Wij zijn een gezond en snel groeiend bedrijf met een sterke positie in Zuidoost-Brabant.  
Mede gebaseerd op een sterke klantgerichte aanpak en de inzet van moderne digitalisering in samenwerking met de klant.  
Wij kijken verder dan alleen maar het professioneel verzorgen van de administraties, jaarrekeningen en aangiften.  
Kwaliteit van dienstverlening, oog voor extra expansie en �nanciële mogelijkheden voor de klant staat hoog in het vaandel.  
Voor nadere informatie verwijzen wij je naar: www.jvandewinkel.nl.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:

Een no-nonsense ervaren relatiebeheerder / �nancieel adviseur met een afgeronde opleiding op HBO-niveau,  
richting bedrijfseconomie / accountancy en een relevante werkervaring. In deze functie ben je uiteindelijk verantwoordelijk voor 
je eigen cliëntenportefeuille en heb je veel contacten met zowel cliënten als collega’s.  
Wij verwachten dan ook dat je communicatief vaardig en een echte teamspeler bent. Verder ben je stressbestendig, �exibel, 
ondernemend, klantvriendelijk, ga je geen uitdagingen uit de weg en plan je samen met de cliënt zijn toekomst.

HET TAKENPAKKET OMVAT ONDER MEER:

-  Het beheren van een eigen cliëntenportefeuille en het onderhouden van de gewenste contacten
-  Het leveren van een commerciële bijdrage ter behoud en uitbreiding van het klantenbestand
-  Het ondersteunen bij en uitvoeren van adviesopdrachten
-  Uiteraard ben je bekend met het samenstellen van jaarrekeningen en belastingaangiften
-  Als je daarnaast ook nog over kennis van moderne digitalisering beschikt is dat een pré

ONS AANBOD:

Voor deze uitdagende functie kun je rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden. Ons kantoor kenmerkt zich door een 
 informele werksfeer en prettige werkomstandigheden. Uiteraard vind je op onze website ook veel nadere informatie.

JOUW REACTIE:

Jouw reactie kun je per e-mail richten aan de directie van ons bedrijf. Voor nadere informatie betre�ende de functie kun je 
contact opnemen met de heer C. Ekas, te bereiken op het vermelde telefoonnummer of per e-mail: cekas@jvandewinkel.nl.

Winkelen bij het Wasven

Vlakbij Nuenen, in Tongelre, ligt het Wasven, 
een bijzonder gebied waar natuur, cultuur en 
zorg elkaar ontmoeten. Kom eens langs voor 
een mooie herfstwandeling en ontdek de lek-
kere producten van eigen erf, de geschiedenis 
van het domein en onze heerlijke biologische 

gerechten. Kom proeven en ervaren.

In onze winkel vind je mooie acties, zoals  
knapperig brood en verleidelijk gebak van 

onze bakkers, verse soep en heerlijke quiche 
van onze koks en een wekelijks wisselend,  

vers geoogst soeppakket uit onze tuinderij.  

Kijk op onze website voor alle acties en prijzen. 
Of volg ons op Instagram of Facebook.

Celebeslaan 30, Eindhoven 
Je vindt de winkel in de tent naast het terras. 

openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10-16 uur 
tel. 040 - 787 07 07 

www.wasven.nl/winkel

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Zin in een bijbaantje!

Rond de Linde is op zoek 
naar bezorgers in Nuenen!
Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag of donderdag
Ben jij geïnteresseerd?
Bel of mail zo snel mogelijk!

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

€ 20, - START BONUS

* bij goed bezorgen van 26 weken

*

Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

Frank Helsper 
Tomakker 40, 5673 LG Nuenen  |  040-2839698  |  06-15653151

f.helsper5@upcmail.nl  |  www.frankhelsper.nl

Piano-Keyboard 
LESSEN

Zowel klassiek als pop en blues. 
Gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN  MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
            DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB    WWW.LESOURIS.NL 

BERG 16 NUENEN • 040-2840708 • INFO@LESOURIS.NL • WWW.LESOURIS.NL

MAANDAG T/M ZATERDAG
LUNCH 1100 - 1500 UUR

(ALLE GERECHTEN VAN DE MENUKAART
-/- 15% BEZORGKORTING)

HIGH TEA + BORRELPLANK
(TIJDEN IN OVERLEG)

VRIJDAG & ZATERDAG
ZOALS ALTIJD

EXTRA: ZONDAG 1 NOVEMBER
BEZORGEN VANAF 1100 UUR

LIKE ONS OP FACEBOOK &
VOLG ONS OP INSTAGRAM!

BEZORGING:

Halloween
Weekend! Drie- of Viergangen 

Maandmenu
NOVEMBER

€ 18,50
DRIE-GANGENMENU

€ 21,50
VIER-GANGENMENU
(SOEP + VOORGERECHT)

MAANDAG T/M ZATERDAG
DINER 1700 - 1900 UUR
(BESTELLEN TOT 1730 UUR)

(ALLE GERECHTEN VAN DE MENUKAART
-/- 15% BEZORGKORTING)
+ EEN AANTAL SPECIALS

ZOALS VERMELD OP DE WEBSITE
+

€ 18,50
DRIE-GANGENMENU

€ 21,50
VIER-GANGENMENU
(SOEP + VOORGERECHT)

PASTINAAKSOEP
OF

CARPACCIO MET 
TRUFFELMAYONAISE & PARMEZAANSE KAAS

OF
SALADE MET GEROOSTERDE POMPOEN, 

FETAKAAS & PECANNOTEN
***

SLIPTONGETJES MET REMOULADESAUS
OF

VICTORIABAARSFILET MET PESTO & ITALIAANSE HAM
OF

VARKENSHAAS MET ZUIDVRUCHTENSAUS
OF

SCHNITZEL MET CHAMPIGNONROOMSAUS
OF

POMPOENCURRY (VEGETARISCH)
***

AMANDELTAART MET ORANJE CHOCOLADE & HANGOP
OF

PEPERNOTEN-TIRAMISU

WITTE WIJN: CHARDONNAY, SAUVIGNON BLANC € 10,-
RODE WIJN: MERLOT, GRENACH/SYRAH  € 10,-

WILT U TIJDENS UW BRUNCH, BORREL OF 
AVONDMENU GENIETEN VAN EEN FLESJE WIJN?Wijn

ROND DE LINDE  IEDERE  WOENSDAG  AL 
DIGITAAL  OP  WWW.RONDDELINDE.NL 
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Boekenweek: 6 maart t/m 14 maart 

Wie schrijft het beste verhaal 
over ’Tweestrijd’? 
Na het succes in 2019 heeft Cultuur Overdag, in samenwerking met Bi-
bliotheek Dommeldal, besloten opnieuw een verhalenwedstrijd te orga-
niseren met het thema van de Boekenweek als inspiratiebron. Het thema 
van de Boekenweek komend jaar is ‘Tweestrijd’. Door de coronacrisis is 
het thema zeer actueel; tegelijkertijd is het ook tijdloos en universeel. 
Zijn we immers niet iedere dag in tweestrijd over wat te willen en wat te 
doen? Over wat we van iets vinden en wat we er vervolgens mee doen? 

jury beoordeelt de verhalen. De vijf 
beste inzendingen mogen op zondag 
14 maart in Nuenen hun eigen ver-
haal komen (of laten) voorlezen tij-
dens een feestelijke finale, waar de 
winnaar bekend wordt gemaakt. De 
winnaar ontvangt een boekenbon, 
krijgt eeuwige roem en publicatie in 
diverse media. Stuur je verhaal o.v.v. 
voor- en achternaam en volledig 
adres vóór 15 februari 2021 naar ver-
halenwedstrijd@cultuuroverdag.nl 

Anna Karnovska neemt u mee op 
een muzikale reis door Europa 
Waar we vroeger snel en gemakkelijk 
konden genieten van alle prachtige 
landen in Europa is dit in tijden van 
Covid-19 minder vanzelfsprekend. 
Maar met muziek is veel mogelijk. Op 
vrijdagavond 30 oktober (aanvang: 
19.30 uur) worden gasten in het Van 
Goghkerkje door Anna Karnovska 
meegenomen op een muzikale reis 
door Europa. Zij zingt liederen van di-
verse componisten en wordt op de 
piano begeleid door Olga de Kort. 
Anna Karnovska studeerde na het 
gymnasium klassieke zang aan de 

Woon je in Nuenen c.a., Son en Breu-
gel, Geldrop/Mierlo of Heeze/Leen-
de? Houd je van schrijven? Klim dan 
in je pen of grijp je toetsenbord; 
schrijf een mooi en pakkend verhaal 
geïnspireerd door het thema ‘Twee-
strijd’. Laat je fantasie de vrije loop of 
spit in je geheugen naar bijzondere 
ervaringen. 

Zoals bij iedere wedstrijd is er ook een 
aantal spelregels zoals: het moet 
gaan om een verhaal (geen gedicht) 
van maximaal 600 woorden dat door 
de schrijver is verzonnen of werkelijk 
is gebeurd. Alle spelregels zijn terug 
te vinden op www.cultuuroverdag.nl/
verhalenwedstrijd. Een driekoppige 

Support Your Locals   
gaat door! 
Sinds 19 oktober is het weer mogelijk om Support Your Locals boxen te 
bestellen. Lokale ondernemers hebben het sinds de eerste corona uit-
braak dit jaar al moeilijk. Dat deze situatie nog altijd voor problemen 
zorgt bij chefs, restauranthouders en producenten van lokale levensmid-
delen is overduidelijk. In het voorjaar was het Eindhovense Support Your 
Locals initiatief één van de eersten in Nederland. Na een korte zomerstop 
gaat Support Your Locals opnieuw van start. Nu met nog meer keuze en 
nog meer lokale leveranciers. 

Bezorging tot aan de deur 
In de regio Eindhoven zijn onder an-
deren de volgende locals aangeslo-
ten: Local Food Eindhoven, Heyde 
Hoeve Duroc, Vleesrokerij Ad Rein-
ders, Thomas Koppens, kaasboerderij 
de Ruurhoeve, Qarc Zuivel, bakkerij 
de Vocht, Heeren Groenten en Fruit, 
Saanenhof geitenkaas, Oppers groen-
ten, Duurzame Kost, Brichetta Cooke-
ry, de Stoerderij, en Brouwerij van 
Moll. Samen bieden zij verschillende 
boxen aan met verse basis ingrediën-
ten en culinaire producten. Na bestel-
ling worden de boxen binnen enkele 
werkdagen thuis bezorgd. 

Hoe kun jij helpen? Koop een lokale 
voedselbox bij jou in de buurt! Woon 
je in de buurt van Eindhoven? Bestel 
dan het #supportyourlocalsNL Eind-
hoven pakket. Kijk op www.supportlo-
calseindhoven.nl voor meer informa-
tie over het plaatsen van je bestelling. 

#supportyourlocalseindhoven.nl 
steunt lokale voedselproducenten 
met korte ketens De landelijke cam-
pagne is een initiatief van Support 
Your Locals en Food Cabinet. Het ini-
tiatief wordt gesteund door het mi-
nisterie van LNV, Taskforce Korte Ke-
tens, Stichting Doen, Rabobank en 
een groeiend netwerk van voedsel-
producenten en supporters die de 
boodschap ondersteunen. 

Steun aan lokale voedselprodu-
centen blijft actueel 
Het Support Your Locals initiatief 
werd kort na het uitbreken van co-
rona opgestart in Amsterdam. De 
door de overheid afgekondigde co-
ronamaatregelen zijn noodzakelijk 
maar een catastrofe voor de horeca 
en lokale voedselproducenten. Tij-
dens de intelligente lockdown en 
voorlopige sluiting van de horeca 
kunnen ondernemers hun mooie lo-
kaal geproduceerde producten niet 
kwijt. Daarom roept Support Your Lo-
cals consumenten op om de lokale 
producenten te helpen en samen 
korte ketens op te bouwen. 

Korte ketens in heel Nederland 
Jonathan en Thijs van Local Food 
Eindhoven: “Voedselproducenten zit-
ten in zwaar weer en met #support-
yourlocals willen wij hen zoveel mo-
gelijk steunen. Daarom maken wij 
pakketten waar iedereen blij van 
wordt! Ze zitten vol met verse am-
bachtelijke producten die met zorg 
en vakmanschap zijn bereid.” Sup-
port Your Locals roept dan ook ie-
dereen op om de korte ketens te 
steunen. Zo kunnen de lokale voed-
selproducenten blijven doen waar ze 
goed in zijn én voorkomen we dat er 
onnodig voedsel wordt verspild. 
Help elkaar en doe mee! 

Stichting Fietsmaatjes Nuenen 
ontvangt eerste duo� ets
Op 22 oktober heeft het bestuur van Fietsmaatjes Nuenen haar eerste duo-
fiets in ontvangst genomen. De duofiets werd door de fabrikant, Van Raam 
uit Varsseveld, geleverd bij Rubino Wielershop, De Pinckart 46, in Nuenen.

Doel stichting Fietsmaatjes Nuenen
• De stichting heeft ten doel: het 

mogelijk maken dat mensen die 
niet meer zelfstandig kunnen of 
willen fietsen voortaan samen kun-
nen fietsen met een fietsmaatje op 
een duofiets en voorts al hetgeen 
met een en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daar-
toe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zin des woords.

• De stichting tracht haar doel onder 
meer te verwezenlijken door in een 
nauw verband samen te werken 
met partijen op het gebied van de 
gezondheidszorg, zorg en verple-
ging, welzijn en vrijwilligerswerk.

• De stichting beoogt niet het ma-
ken van winst.

Wordt Fietsmaatje: 
Oproep melden vrijwilligers
Graag wil het stichtingsbestuur een 
oproep doen voor het werven van 
vrijwilligers. De vrijwilligers krijgen 
uitgebreide instructies voordat ze 
met hun ‘gasten’ gaan fietsen en ook 
zal voor hen een VOG (verklaring om-
trent het gedrag) worden aange-
vraagd bij onze gemeente.
Daarna kunnen ze dan worden inge-
roosterd om te gaan fietsen met hun 
‘gasten’. Dit nadat er een kennisma-
kingsgesprek heeft plaats gevonden 
met de ‘gast’ en de vrijwilliger.
Vrijwilligers kunnen zich melden via 
de site www.FietsmaatjesNuenen.nl 

Sponsoren/donateurs 
en financiële bijdrage
U zult begrijpen dat de aankoop van 
twee nieuwe duofietsen het nodige 
kost. Het aankoopbedrag van een duo-
fiets bedraagt nl. € 12.000,- incl. BTW.
In de nabije toekomst wil Fietsmaat-
jes Nuenen nog meer nieuwe duo-
fietsen aankopen, indien daarvoor de 
nodige middelen uit sponsoring zijn 
verkregen.

Momenteel zijn we in gesprek met 
gemeente en landelijke fondsen voor 
financiële ondersteuning, maar uw 
bijdrage is natuurlijk altijd welkom.
Banknummer: Rabobank, rekening-
nummer NL69RABO0352275944.

Van Raam is fabrikant van uniek aan-
gepaste fietsen voor mensen met 
een beperking en Sjef Kisters, eige-
naar van Rubino, heeft enthousiast 
gereageerd op het verzoek van de 
stichting voor de levering van deze 
duofiets en gaat het onderhoud uit-
voeren.

De duofiets
Op een duofiets zit je naast elkaar. De 
duofiets heeft elektrische traponder-
steuning zodat het fietsen nog een-
voudiger gaat. De nieuwe duofiets 
van Fietsmaatjes Nuenen is uitgerust 
met een dubbel accupakket, zodat er 
extra ver gefietst kan worden en ver-
dere beschermingsmiddelen, waar-
onder een kuchscherm.

Wie en wat is Fietsmaatjes Nuenen?
Fietsmaatjes Nuenen is een stichting 
die zich inzet om mensen met een li-
chamelijke of geestelijke beperking 
in onze maatschappij actief te blijven 
betrekken, doordat vrijwilligers met 
hen gaan fietsen in ons mooie dorp, 
kernen en regio.

Fietsmaatjes Nuenen is bedoeld 
voor mensen die graag fietsen, maar 
dit niet meer zelfstandig willen of 
kunnen. Dit kunnen ouderen, men-
sen met een beperking of tijdelijke 
blessure zijn. Zij, de ‘gasten’, fietsen 
samen met een vrijwilliger op een 
duofiets met een elektrische trapon-
dersteuning. De vrijwilliger stuurt en 
de gast kan meetrappen in zijn ei-
gen tempo als hij dat wil. Het doel 
van Fietsmaatjes Nuenen is om uit-
eindelijk in een aantal kernen in 
Nuenen een (of meer) duofiets(en) 
te plaatsen en per kern zowel vrijwil-
ligers als gasten te werven en hen te 
matchen om samen te fietsen. Mid-
dels contributies en donaties, schen-
kingen en subsidies wil Fietsmaatjes 
Nuenen dit doel bereiken. Gestart 
zal worden in het centrum van de 
gemeente Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten.

Programma LON TV
Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 44 en 45 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien:

• Gesprek met de 
 burgemeester op 30-10
• Pastor Vossenaar over de kerk 
 in coronatijd
• Basisschool de Dassenburcht 
 ‘Brainportschool’
• Projectleider TNO 
 Jaap Lombaers over corona
• Weddingplanner 
 Silvia van de Berg
• Nieuwe sponsoren voor 
 RKVV Nederwetten
• Robot van Casimir Tech
De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur. 

De LON zendt iedere ochtend om 
08.00 u een fitnessprogramma uit.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. U kunt 
alle reportages ook apart bekij-
ken op You Tube en Facebook en 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen.

Op welke TV- kanalen kunt u 
LON TV ontvangen?
Ziggo digitaal (kanaal 36) ; met 
CI+ module kanaal 334
KPN : kanaal 1436
Xs4all : kanaal 1436
T.Mobile : kanaal 791

Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen reporta-
ge? Stuur dan een e-mail naar tv@
omroepnuenen.nl. U kunt ook op 
werkdagen gewoon binnenlopen 
in onze studio in Het Klooster tus-
sen 10.00 en 12.00 uur.

De voordeuren van de Bravo bussen  
in Zuidoost Brabant gaan weer open!
Net als bijna iedereen in Nederland, ziet ook het OV de gevolgen van de 
coronacrisis. Minder mensen maken gebruik van het OV en het dragen 
van een mondkapje is verplicht. Ook instappen bij de buschauffeur en 
daarbij een kaartje kopen was lange tijd niet mogelijk.

Verantwoord reizen
Vanaf 2 november geldt dan ook: in-
stappen door de voordeur, uitstap-
pen via de achterdeuren. Het gebruik 
van een mondkapje blijft verplicht.
Wil je meer weten over de maatrege-
len die Hermes neemt in haar voer-
tuigen? Lees hier meer: https://www.
hermes.nl/nl/nieuws/over-het-coro-
navirus/reizigers-binnenkort-weer-
via-de-voordeur-welkom).

Graag zetten we de specifieke OV-
reisafspraken nog even op een rijtje:
• Draag (vanaf 13 jaar) een mond-

kapje - al vóórdat je instapt
• Geef uitstappers de ruimte
• Houd zo veel mogelijk afstand op 

haltes en in de voertuigen
• Stap alleen uit bij midden- of ach-

terdeuren
• Wees aardig voor elkaar! #doeslief

Alleen samen krijgen we corona eronder!

Maar gelukkig hebben we goed 
nieuws! Reizigers in de regio Zuid-
oost Brabant zijn vanaf 2 november 
weer van harte welkom via de voor-
deur. Door de plaatsing van kuch-
schermen is de werkplek van de 
chauffeurs aangepast om de kans op 
mogelijke blootstelling aan virus-
deeltjes te verkleinen.
Om de veiligheid van het personeel te 
borgen blijven de stoelen op de eerste 
rij afgesloten, deze zijn niet toeganke-
lijk. Ook is de aanduiding voor staan-
plaatsen iets naar achteren verplaatst, 
opdat reizigers zich niet binnen 1,5 
meter van de chauffeur bevinden.
Doordat er zo persoonlijk contact 
mogelijk is met de chauffeur kunnen 
reizigers ook weer een kaartje kopen 
bij de chauffeur. Het gratis reizen 
door kinderen t/m 11 jaar onder be-
geleiding van een volwassene vervalt 
dan ook.

Academy of Music (Odessa) en aan 
het Prayner Konservatorium (We-
nen). Daarna volgde het Kirchenmu-
sik Konservatorium (Wenen) en prive 
zanglessen bij Ilko Natschev (We-
nen). Inmiddels woont ze in Nuenen 
en geeft, naast optredens, ook zang-
les in Eindhoven. Waarom? Zoals ze 
zelf zegt: “Zingen is een sleutel voor 
het hart van mensen en een gezonde 
zangtechniek is een sleutel voor je 
betere zelf.” 

Reserveren zonder financieel risico
Op de website van Cultuur Overdag/
Avonduur is meer te lezen over het 
concert en wijze van kaartverkoop. 
Omdat onduidelijk is of deze week 
aanvullende maatregelen rondom 
Covid-19 genomen worden, kan voor 
dit concert vooraf gereserveerd wor-
den en op vrijdag per pin worden be-
taald. Op de website is altijd het laat-
ste nieuws te vinden.
www.cultuuroverdag.nl 

Puzzel    
mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier
Nuenen, Hoge Brake 36-40. Kijk op 
de puzzelpagina in ons weekblad 
voor meer informatie.
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Kunst na kanker workshop 
‘Veerkracht vergroten   
bij kanker en verlies’ 
De workshop bestaat uit drie bijeenkomsten en is voor mensen die ge-
raakt zijn door kanker en is geheel coronaproof, volgens de richtlijnen 
van het RIVM. 

om te kunnen tekenen of schilderen, 
belangrijk is dat je naar binnen durft 
te kijken, dan ontstaat jouw unieke 
beeld vanzelf. Ellen maakt hierbij ge-
bruik van de Verbeeldingstoolkit 3.0. 
Deze is speciaal ontwikkeld voor 
mensen met kanker en chronische 
ziekte, door Jan Taal, GZ Psycholoog, 
trainer en oprichter van de school 
voor Imaginatie Amsterdam.

Benieuwd naar wat beeldende ex-
pressie voor jou zou kunnen beteke-
nen?
Dinsdag 17 november 09.30-12.00 uur 
Dinsdag 1 december 09.30-12.00 uur
Dinsdag 15 december 09.30-12.00 uur
Prijs € 60,- p.p voor 3 bijeenkomsten, 
inclusief materiaal, koffie en/of thee.

Locatie: Atelier Balans, 
Johan Frisostraat 9 5671 XL Nuenen
Schrijf je in via het contactformulier 
op www.kunstnakanker.nl

Eindelijk is het dan zover, sinds Ellen 
Selder Berens eind 2019 Kunst na 
kanker heeft opgericht, heeft ze niet 
stilgezeten. Zij en haar man zijn druk 
bezig geweest met de bouw van een 
Atelier, een ruimte waar ze naar har-
tenlust kan schilderen en waar ze 
graag in gesprek wil gaan met men-
sen die geraakt zijn door kanker over 
dat wat er leeft in hun hart. Ze heeft 
hiermee een mooi doel bereikt. “Het 
is niet de vraag hoe kun je het voor-
komen, maar de vraag hoe ga je er-
mee om, hoe sta je op en loop je weer 
verder? Vaak is het (h)erkennen van 
dat wat je overkomen is de eerste 
stap naar het vergroten van de eigen 
veerkracht,” aldus Ellen. 

Kunst na kanker heeft een tweeledige 
betekenis. Het is Levenskunst als je de 
veerkracht toont die nodig is om ver-
der te gaan na kanker. Het is Beelden-
de kunst als je met je hoofd en je han-
den maakt wat er leeft in je hart. Als 
ervaringsdeskundige en professional 
weet Ellen hoe belangrijk het is om 
betekenis te geven aan het verander-
de leven na kanker, zo maakt ze al 20 
jaar beeldende kunst en studeerde ze 
o.a. Verlieskunde aan het Centrum 
van Verborgen Verlies Alphen a/d Rijn 
en Creatieve therapie.

Workshop
Het doel van deze workshop is het 
vergroten van de eigen veerkracht 
o.a. met behulp van creatieve op-
drachten. Het is hiervoor niet nodig 

ACTIVITEITENAGENDA

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van ‘activiteitenagenda’

Elke zondag
09.00 uur: WSV-wandeling

parkeerplaats aan de vijverzijde 
bij het gemeentehuis

Elke eerste en derde woensdag vd 
maand

09.30 uur KBO Lieshout: samen fi etsen
Dorpshuis in Lieshout

Elke Woensdag
13.00 uur Kwiek beweegroute. Verzamelen 

bij Fysiotherapie Kwiek, Nuenen.

Elke Woensdag
20.00 uur kienen

in het Dorpshuis in Lieshout

t/m 29 november
‘Berlijn’

Cacaofabriek, Helmond

t/m 31 oktober 
Collecte Diabetes fonds

t/m tot 15 november
Foto expositie ‘Ik herinner mij’

Tijdens openingstijden van het secretariaat 
(ma-vr. 09.00-12.00 uur)

Ingang pastorie H.Clemenskerk Nuenen

Vrijdag 30 oktober
19.30 uur Cultuur Avonduur: 

Anna Karnovska 
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

1 t/m 7 november
Collecte Alzheimer Nederland

8 t/m 14 november
Collecte Het gehandicapte kind

Zondag 8 november
14.30 uur Cultuur Overdag: 

Van Goghkerkje Intiem - PYURE | Kiezelsteen
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Dinsdag 10 november 
Mantelzorgdag

Vrijdag 13 november
PvdA-wandeling

(tijdstip volgt)

15 t/m 21 november 
Collecte Nationaal MS Fonds

Zondag 15 november
Sinterklaas Drive-Inn

Nuenen
www.sinterklaasnuenen.nl

Maandag 23 t/m zaterdag 28 november
Collecte Leger des Heils

30 november t/m 5 december
Collecte Kerk in Actie

Nuenen c.a.

1 t/m 6 februari
Collecteweek van de Hersenstichting 

Stichting Het Momentum maakt kans op   
bedrag van het ANWB Fonds

Met het te winnen bedrag wil Het 
Momentum een speciale hometrai-
ner, computer met beeldscherm, 
software en een abonnement aan-
schaffen. Sylvia Eickholt, initiatief-
neemster en voorzitter van Stichting 
Het Momentum, licht toe: "Deze 
hometrainer geeft de illusie te fietsen 
in de buitenwereld. Elke route is mo-
gelijk, van fietsen in Parijs tot in de ei-
gen vertrouwde buurt. Veilig, in een 
beschermde omgeving. Deze set zal 
gaan rouleren binnen de deelnemen-
de verpleeghuizen, onder begelei-
ding van onze vrijwilligers."

Stemmen
Op de stemsite anwb.nl/stem staan 
70 maatschappelijke projecten waar-
op gestemd kan worden. De stempe-
riode loopt van 26 oktober tot 24 no-

Dit is het derde jaar dat het ANWB 
Fonds op deze manier maatschappe-
lijke initiatieven op het gebied van 
verkeersveiligheid, (duurzame) mo-
biliteit en vrije tijd ondersteunt. Het 
ANWB Fonds helpt met deze bijdrage 
projecten een start te maken. 

Het Momentum Mobiel
Stichting Het Momentum zorgt voor 
meer zingeving en sociale benade-
ring voor mensen met dementie in 
verpleeghuizen in de regio Eindho-
ven. Met matches op maat met een 
vrijwilliger op basis van gedeelde in-
teresses en met bijzondere activitei-
ten in samenwerking met bedrijven 
en particulieren verzorgt de stichting 
meer geluksmomenten op regelma-
tige basis. Een van die bijzondere ac-
tiviteiten is 'Het Momentum Mobiel'. 

JOTA-JOTI bij scouting   
Rudyard Kipling
Het eerste weekend van de herfstvakantie hadden de leden van scouting Ru-
dyard Kipling een draaidag met het thema Jota-Joti (jamboree on the air, jam-
boree on the internet). Op deze jaarlijks terugkomende dag staat het contact 
leggen met elkaar centraal. 
Omdat het dit jaar in een alternatieve vorm plaats moest vinden was er geko-
zen om de focus te leggen op het online contact. Vandaar het thema ‘Scouting 
Rudyard Kipling gaat online!’. Gedurende de dag gingen de leden van de ver-
schillende speltakken aan de slag met het verdienen van likes, te oefenen met 
vloggen, te communiceren met gebarentaal en veel meer spellen rondom het 
met elkaar in contact komen. Kortom, in de bossen van Scouting Rudyard kip-
ling hebben de leden op een unieke manier gecommuniceerd met elkaar. 

riode loopt van 26 oktober tot 24 no-

JOTA-JOTI bij scouting   

Het eerste weekend van de herfstvakantie hadden de leden van scouting Ru-

JOTA-JOTI bij scouting   

Nederlanders moeten        
bijdragen aan waterbeheer 

Stichting Het Momentum maakt kans op € 10.000,- van het ANWB Fonds 
om 'Het Momentum Mobiel' te realiseren in deelnemende verpleeghui-
zen in Noord-Brabant. De campagne ‘ANWB Fonds helpt je op weg’ geeft 
€ 10.000,- per provincie aan het meest inspirerende maatschappelijke 
project. De stemperiode loopt van 26 oktober tot 24 november. 

vember. Uit de stemronde komt per 
provincie een top 3 van meest popu-
laire projecten. Vervolgens kiest de 
Adviescommissie van het ANWB 
Fonds uit die top 3 de winnaar per 
provincie. Begin 2021 worden de 
cheques uitgereikt aan de twaalf win-
naars.

Moeten Nederlanders zelf iets doen om wateroverlast en watertekort te 
voorkomen? Driekwart van de Nederlanders vindt van wel, blijkt uit on-
derzoek van de waterschappen. Iets meer dan de helft spant zich ook echt 
in om wateroverlast rondom het huis te beperken.

In het onderzoek is aan Nederlanders 
gevraagd wat zij zelf doen om bij te 
dragen aan schoon en voldoende 
water. Twee derde van de responden-
ten (65%) gooit vochtige doekjes en 
tampons in de afvalbak in plaats van 
in de wc en levert chemische midde-
len en frituurvet gescheiden in (64%). 
Bijna de helft van de tuinbezitters 
(48%) vervangt tegels voor gras of 
planten, zodat water beter de grond 
in kan zakken na een regenbui.

Bijna een kwart van de Nederlanders 
(22%) haalt zwerfvuil weg uit het wa-
ter of langs de waterkant. Van de Ne-
derlanders met een eigen dak heeft 
16% het vergroend. Ook dragen 
mensen bij door bijvoorbeeld het 
aanleggen van geveltuintjes die re-
genwater opvangen of door geen 

brood te voeren aan eendjes. Ook 
leggen steeds meer scholen water-
vriendelijke schoolpleinen aan.

Vijftigplussers vertonen over het al-
gemeen al meer waterbewust ge-
drag dan jongeren. Bijna een kwart 
van de Nederlanders (23%) zou een 
grotere bijdrage willen leveren aan 
het voorkomen van watertekort of 
wateroverlast. Vooral mensen tussen 
de 18 en 35 jaar geven aan meer te 
willen doen dan ze nu doen om wa-
tertekort of -overlast te voorkomen.

Dat niet alleen de waterschappen 
maar ook mensen zelf in actie moe-
ten komen, is volgens de ondervraag-
de Nederlanders hard nodig. 81% 
denkt dat wij in de toekomst steeds 
vaker met langere perioden van 

droogte te maken krijgen. Ruim drie-
kwart (77%) denkt dat er steeds vaker 
hevige regenbuien zullen vallen.

Nederlanders zijn redelijk goed op de 
hoogte van de taken van de water-
schappen. Een groot deel weet dat 
waterschappen zorgen voor veilige 
dijken (71%), voldoende water (66%), 
schoon water in sloten en plassen 
(61%) en het zuiveren van rioolwater 
(54%). Vandaag starten de water-
schappen met de campagne ‘Water-
bazen’, om Nederlanders te laten zien 
wat zij zelf kunnen doen om bij te 
dragen aan schoon en voldoende 
water in Nederland.
Het onderzoek is uitgevoerd door 
Blauw Research via een representa-
tieve steekproef onder 1.025 Neder-
landers in opdracht van de Unie van 
Waterschappen. Voor meer info over 
de campagne Waterbazen, zie: 
www.waterschappen.nl/waterbazen
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Kerkberichten

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

Van Veldekestraat 28 Nuenen - Oranjelaan 54 Beek en Donk 
www.degroofuitvaart.nl  www.crematoriumtlaar.nl

Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij

Intens verdrietig, maar dankbaar voor alle mooie momenten die we 
samen met hem mochten delen, hebben wij afscheid moeten nemen 
van onze lieve man, vader en opa

Pieter Valstar
echtgenoot van

Alice Valstar-Bos

Naaldwijk, 27 oktober 1936                   Eindhoven, 19 oktober 2020

 Alice Valstar-Bos

 Arine en Khaled, Aisha, Amber

 Jacobijne en Dinand, Tim, Bruno

 Marleen en Sébastien

Mauritsgaarde 5 
5671 XM Nuenen

Het afscheid van Piet vond in besloten kring plaats. Hij heeft een 
laatste rustplaats gekregen op Begraafplaats De Roosdoncken.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 31 oktober 18.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker R. van 
Eck.
Zondag 1 november 09.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker R. van 
Eck.
Zondag 1 november 11.00 uur: vie-
ring, orgelspel, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en past. werker R. van Eck.
Maandag 2 november om 18.30 uur 
en 20.00 uur: Allerzielen gebeds-
dienst, voorganger pastor J. Vosse-
naar.

Misintenties
Zaterdag 31 oktober 18.30 uur: Ben 
Gosselink.
Zondag 1 november om 09.30 uur en 
11.00 uur: Koosje van der Velden - Kar-
remans; Cees IJzermans; Jo Jegerings; 
Francien van Helvoirt - van Gompel; 
Henk van de Vorst ( vanwege verjaar-
dag); Anna Maas - Pijnenburg; Marcel-
la van de Ven en Johan de Rooij.

Maandag 2 november om 18.30 en 
20.00 uur: Jo Michiels; Diny van Rijt; 
Lien Eliëns.

Mededelingen
De opbrengst van de collecte voor 
Missio was in Nuenen € 242,15. Har-
telijk dank hiervoor.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 1 november 11.00 uur: vie-
ring, voorgangers leden van de werk-
groep.
Maandag 2 november 19.00 uur: Al-
lerzielen gebedsdienst (alleen voor 
genodigden).
Ook gaat de gebruikelijke tocht naar 
de begraafplaats niet door.

Misintenties
Piet Loonen; Jan van de Ven; Wim van 
Hout; Piet en Diny van Rooij-Roijak-
kers; Thea Maas - Köhnen vanwege 
verjaardag.

Mededelingen
De opbrengst van de collecte voor 
Missio was in Gerwen € 86,39. Harte-
lijk dank hiervoor.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 1 november 09.30 uur: vie-
ring, orgelspel, voorgangers leden 
van de werkgroep.
Maandag 2 november 19.00 uur: Al-
lerzielen gebedsdienst met CD mu-
ziek.

Misintenties 
1 nov: Piet Coolen; Thijs Migchels; 
Willem Renders en Wilhelmina Ren-
ders - De Louw; Maria van der Pol - 
Renders.
2 nov: Cissy Rooijackers - Duijghuisen.

Mededelingen 
De opbrengst van de collecte voor 
Missio was in Nederwetten € 141,20. 
Hartelijk dank hiervoor.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Op zondag 1 november zal ds. Gide-
on van Dam uit Eindhoven onze gast-
predikant zijn. U kunt de dienst bij-
wonen als u zich van tevoren aan-
meldt. Er is plaats voor 30 personen. 
Aanmelden kan via de ‘Nieuwsbrief’, 
die elke week wordt rondgestuurd. 
Ook kunt u thuis de dienst meebele-
ven via audio- en video-livestream. 
Op de website is een pagina ‘Verbin-
ding’. Hier vindt u de link om de 
dienst thuis te kunnen volgen. Er 
wordt in deze dienst gecollecteerd 
voor de Voedselbank Nuenen. Aan-
vang van de dienst is om 10.00 uur. 
Om 19.30 uur is er in De Regenboog 
weer een Taizé-vesper. Via dezelfde 
pagina kunt u zich aanmelden om 
deze vesper bij te wonen.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 29 oktober. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis.
Vrijdag 30 oktober. 07.15 uur H. Mis.
Zaterdag 31 oktober. 09.00 uur H. 
Mis, Onze Lieve Vrouw op zaterdag. 
10.30 uur godsdienstlessen.
Zondag 1 november. Allerheiligen. 
10.30 uur Hoogmis; gedachtenis van 
22ste Zondag na Pinksteren. Kinder-
zegen. 
Maandag 2 november. Allerzielen. 
10.30 uur tweede H. Mis van Requi-
em; aansluitend derde H. Mis van Re-
quiem; 18.30 uur gezongen eerste H. 
Mis van Requiem. 
Dinsdag 3 november. 18.30 uur H. 
Mis.
Woensdag 4 november. 07.15 H. Mis, 
H. Carolus Borromeus, bisschop en 
belijder. 
De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Bedroefd, maar ook dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden 
mochten hebben, geven wij kennis van het overlijden van onze pap,  

opa en overgrootvader

Adriaan Donkers
echtgenoot van

Henrica Donkers-Aarts †

✷ Boekel, 13 mei 1929 † Eindhoven, 21 oktober 2020

Wilma en Toon
Patrick
Tony en Marieke, Milan, Indy, Liz
Wesley en Kirsten, Julian, Milou

Ad en Drea
Marian en Bart, Goos, Sofie, Boris
Angela, Lize, Quinn
Carlo

Ellen en Wim
Wim en Karen, Luuk, Daan, Lotte
Tim

Co en Anja
Arno en Manon, Lucas, Esmee
Stefan en Elise, Collin, Ryan

Monique en Johan

Correspondentieadres:
Gerwenseweg 45, 5674 SE  Gerwen

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden. We hebben ons pap 
begraven bij ons mam op de parochiebegraafplaats in Gerwen.

A

Je leven was goed, snel en soms een beetje raar.
Je lichaam gaf het op en je geest was klaar.
De zon zakte zacht achter de hoge bomen.

Ook jij mag nu naar boven komen.
 

Na een kort maar hevig ziekbed heeft ons moeder en oma voor altijd 
haar hoofd te ruste gelegd.

Aag Bakermans-van de Voort
echtgenote van

Wim Bakermans †

Zij overleed op 81-jarige leeftijd.

Jeanet & Peter

Patricia & Jeroen
Marith

Cas

Nuenen, 23 oktober 2020
Zuiderklamp 75, 5672 HB  Nuenen

Foto expositie ‘Ik herinner mij’   
pastorie H. Clemenskerk Nuenen  
De fotoserie ‘ik herinner mij’ bestaat uit 16 foto’s, twee in kleur en veer-
tien in zwart-wit. In woord en beeld herdenken we alle zielen en nemen 
we bloemen voor hen mee. Tijdens de openingstijden van het secreta-
riaat (ma-vr. 09.00-12.00 uur) is deze mooie expositie te bekijken in de 
gang van de pastorie H. Clemenskerk Nuenen tot 16 november.

De foto’s brengen ons terug bij een 
dierbare, jong of oud, die we verloren 
zijn en met wie we ons verbonden 
blijven voelen. Ze roepen persoonlij-
ke herinneringen en emoties op. We 
zullen hen nooit vergeten.
Ook de woorden in de serie zijn in 
staat het verleden terug te brengen 
en de tijd te overwinnen. We spreken 
met hen, halen herinneringen op en 
verzekeren hen dat ze voor altijd bij 
ons, in ons hart, zullen zijn. 
Met bloemen betuigen we onze lief-
de en ons respect voor de overlede-
ne. Het gemis is groot, maar we voe-

len dankbaarheid voor al het waarde-
volle dat ons is nagelaten. Dat helpt 
ons uiteindelijk het verlies en het ge-
scheiden zijn te aanvaarden.
www.luukdenhartog.nl

Gratis Livestream Concerten    
van philharmonie zuidnederland  
voor maatschappelijke organisaties
Ondanks de nieuwe coronamaatregelen toch een symfonisch concert be-
zoeken? De philharmonie zuidnederland is ook nu online te horen én te 
zien! In samenwerking met classicnl presenteert het orkest Concert in Huis, 
met Livestream Concerten. Speciaal voor maatschappelijke organisaties 
biedt philharmonie zuidnederland deze Livestream Concerten gratis aan. 

heid en verveling op de loer liggen, is 
het extra belangrijk met elkaar ver-
bonden te blijven. Daarom biedt het 
orkest diverse maatschappelijke orga-
nisaties gratis inlogcodes aan voor de 
Livestream Concerten. Wil je hier als 
maatschappelijke organisatie gebruik 
van maken? Meld je aan via marke-
ting@philharmoniezuidnederland.nl 
o.v.v. Livestream Concerten. 

Eerstvolgende Livestream Concert
Op donderdag 29 oktober om 20.00 
uur brengt philharmonie zuidneder-
land vanuit Muziekgebouw Eindho-
ven haar eerstvolgende Livestream 
Concert. Met als titel ‘Wonder’ brengt 
het orkest onder leiding van rising 
star Duncan Ward muziek die stilstaat 
bij de wonderlijke tijd waarin we nu 
leven. Van een passionele Haydn en 
een hyperactuele Fiumara, tot Stra-
vinsky’s ingetogen hommage aan De-
bussy en de verrassende combinatie 
van jazz en kamermuziek door Mil-
haud.

Vanwege de coronasituatie zijn er 
veel beperkende maatregelen voor 
het publiek om te kunnen genieten 
van live concerten, terwijl die behoef-
te er juist wel is. Speciaal daarvoor is 
het platform Concert in Huis ontwik-
keld, zodat bezoekers ook in de huis-
kamer kunnen genieten van concer-
ten. Een presentator neemt de kijker 
mee tijdens de livestream en vertelt 
meer over het programma. Voor de 
Livestream Concerten wordt een klei-
ne vergoeding gevraagd, waarbij be-
zoekers zelf het gewenste bedrag 
kunnen aangeven: €5 / €10 / €15.

Meld je aan: gratis klassiek voor 
maatschappelijke organisaties
De philharmonie zuidnederland wil 
dat klassieke muziek voor iedereen al-
tijd en overal bereikbaar is. Van jong 
tot oud en in alle lagen van de samen-
leving: iedereen moet een passende, 
indrukwekkende muziekbeleving 
kunnen ervaren. Zeker in deze tijd van 
de coronapandemie waarin eenzaam-

Tradities tabé
verjaardagen versmelten
drie kussen verdwijnen
één zoen ploft van vier lippen
de ruimte in
de knipoog valt achter het kapje niet
te ontwaren
de oren klappen naar voren
want bril en gehoording
willen ook een plek
zei u wat achter het masker
of was het een hoestbui
een vloek
een gregoriaans lied
gelukkig zijn de handen gewassen
om vervolgens niet meer te hoeven 
schudden

wat blijft er van tradities nog over.

Klaas de Graaff
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LINDEBLAADJES

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

LINDEBLAADJES per E-MAIL
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 44

Horizontaal: 1 deel van Nederland 6 dartel 12 spijl 13 berouw 15 domoor 16 droog 
18 zangstem 19 jaartelling 20 onzes inziens 22 Europese taal 25 in memoriam 26 vis 
29 loterijbriefje 30 strijdgewoel 32 plaat 34 graafwerktuig 36 tuinkamer 37 in elkaar 
39 serie 41 scherp 43 brandverf 45 klap 47 wondvocht 49 Frans lidwoord 50 stoom 
52 Japans bordspel 53 Bijbelse priester 55 seconde 56 ijzig 58 lokspijs 59 tuingerei 
61 drasland 63 Europese taal 64 wettig.

Verticaal: 1 vervoermiddel 2 korenzeef 3 oude lengtemaat 4 muurholte 5 deel v.d. voet 
7 biersoort 8 takje 9 eerste kwartier 10 watering 11 reeks 12 heildronk 14 schatten 
17 vuurwapen 18 dokter 21 veld 23 onderoffi cier 24 gevierd sporter 27 zangspel 28 vent 
30 ziekelijke zucht 31 taille 33 deel v.h. hoofd 35 kippenziekte 38 omsingeling 40 nauw 
41 vetlaag 42 veldloop 44 humorloos 46 boom 48 vlak 50 arbeid 51 gebarenspel 
54 Europeaan 55 afslagplaats bij golf 57 dik en zwaar 58 papegaai 60 ter inzage 
62 en andere.

B O S B E S S C H E L P

A O N E D E R L A A G U K

S T E I L R A I M E T R O

T E E K M E T E R L O E P

E R G Z E E R O B R E E

R A A I E N T E L E N R

R E A R

K G E K K O Z O N E T B

A G A E E M W O K A V E

S E L A G E V A T M A R E

S L A N G L E A H E K E L

A U N E T E L R O O S D D

K R O K E T D U I T S E

2 5 3 4 9 6 1 8 7
6 7 4 8 1 5 3 9 2
9 8 1 7 2 3 4 6 5
5 3 7 6 8 2 9 1 4
8 2 9 5 4 1 6 7 3
4 1 6 9 3 7 2 5 8
3 6 8 2 5 9 7 4 1
1 9 5 3 7 4 8 2 6
7 4 2 1 6 8 5 3 9

Oplossingen wk 43
B A Z I N I N A G A P S S T G

K A K E L V E R S A T U D I I

A E P R E S E N T J E T L N D

V N R E A D I M E N S I E M O

I H E J T A O D K L E G E N N

B L S K G S L I O V G R B N T

T A A A U V E R J A R E N E S

R H L V R E G A L L E G O K V

U A G I I N K V L E G I O A O

M N N I E T F T U N O D T B E

B D I T R A S N E R U E P S D

A K K E L Y T E T E N D E N S

R U K R R O P O F F E R E N E

I S A C S T E O P R E E M S L

T S P T H C I H C S I V N I V

S T E M D I S T R I C T

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AFBEELDING
AFRIKA
AMBACHT
ASTMA
BARET
BASTA
BIZAR
BRUIN
DISCO
DOESHOND
DRAVER
EGGEN
ENTER
ENTSTOF
EREZETEL
FLEECETRUI
GEKWETST
GERANT
GHANEES
HABBEKRATS
HANDJEKLAP
HEIDEBRAND
HORDE
IDEEEL
KEUKENLA
LEGNEST
MAATREGEL
NATURA
ONDERDELEN
ONWERKBAAR
PLOTS
REGIE
RELAXEN
RUSTEN
TELEX
TEREN
VLERK
WASEMEN
WEIDS
WERVEL
WOERD
ZAAGMOLEN

W A S E M E N N E X A L E R S
H A S T M A A T R E G E L D L
D A O Z A A G M O L E N I E R
E O N D E R D E L E N E G G E
A N A D N P K O R T W N K D G
T W T I J F L E E C E T R U I
S E U S R E Z O B S V O S W E
A R R L T E K T T B H L E O K
B K A E T O V L N S A O E E E
T B R E N E F A A A F H N R U
R A L E V R E W R P R R A D K
B A S D N A R B E D I E H I E
R R Z I O T S T E W K E G S N
M G N I D L E E B F A A N C L
T H C A B M A R U S T E N O A

WIN EEN WAARDEBON 
T.W.V. € 10,- VAN 
JUMBO KERNKWARTIER NUENEN  
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.
Winnaar:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

32 33 34 35

36 37

38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56 57 58

59 60 61 62

63 64

7 1 4
2 9 3

8 7 5
6 5 3 1

5 8
8 2 4 7

1 7 2
4 9 6

1 4 7

Sudoku

Nuenen, Hoge Brake 36-40

week 42, Dhr. L. Boss, Nuenen.

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Sonseweg 5, 5737 
RG Lieshout, telefoon 06-
48273718.

ANDO ONTZORGT DOOR: 
Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude  spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl

STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN!
GRATIS proefles? Even bel-
len! Woensdagavond 19.30 tot 
20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine. 
Tel. 06 - 22 22 07 28.

FEESTJE? HUUR:
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie 
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-; 
Verwarming, Drankkoelers, 
tafels en stoelen etc. Bezorgen 
mogelijk. Mulders Verhuur, 
Bruhezerweg 49, Helmond, 
0492-510855 of 06-27175412. 
www.ikgeefeenfeestje.nl

ERVAREN ARTS verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 135,-
200 cm hoog p.m. € 145,-

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl

TE KOOP: eiken hoek-/
salontafel 70x70 cm en 
rechthoekige eiken salon-
tafel 146x71 cm met 2 op-
bergladen. Interesse? Bel 
06-51373272.

GEZOCHT: Vrijstaande 
woning in postcodegebied 
5671 te Nuenen. Heeft u 
verkoopplannen? Telefoon: 
06-46052146.

TE KOOP: aggregaat 220-
380V nieuw + hogedruk-
spuit, benzinemotor 2900 
Psi nieuw, € 200,- per stuk. 
Tel. 040-2838783.

TE KOOP: 2 x Giant elek-
trische fietsen, 5 versnellin-
gen. Middenmotor. Per stuk 
€ 350,-. Tel. 040-2838783.

Pedicure: Alta Grace 
Ik kom ook aan huis! 
Tel: 06-50571183.

houten vloeren leggen, 
renoveren, onderhoud, 
laminaat en diverse
timmerwerkzaamheden

www.bertrenders.nl
T. 06 - 24 63 62 91

ICT-ER MET DE VUT
helpt graag met uw: WiFi; 
comp. opschonen/repara-
tie; Windows 7/8/10-, Ipad-, 
e-mail-, virusscan install.; 
aank. advies. Tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

start-
premie

€ 200,-
na drie maanden 

Werkzaamheden
• Zelfstandig uittellen van de kranten voor de bezorgers aan de hand 

van looplijsten • Vervangen van bezorgers bij afwezigheid 
• Op vrijdagmiddag en zaterdagochtend assisteren met de magazines

• Vergoeding assistent € 750,- per vier weken

Assistent gezocht in Nuenen m/v 18+

Interesse of informatie?
krantenbezorgen.nl 

Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

VOLOP VIOLEN
VELE SOORTEN EN

IN MEER DAN 50 KLEUREN
HEIDEPLANTEN, BLOEMBOLLEN,

POTCHRYSANTEN, ENZ.

GROOT ASSORTIMENT TUINPLANTEN

‘Wij staan altijd 
 voor u klaar.’

Marjosé van DELA

Een mooi afscheid zorgt voor � jne herinneringen. Bij DELA kunt u rekenen op 
een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk 
en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA ook zonder verzekering 
mogelijk, zelfs met een klein budget.

Ook in Nuenen en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en 
ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Meer informatie of een persoonlijk gesprek? 
Onze ervaren teams helpen u graag. Ga naar 
dela.nl/nuenen of bel 040 209 77 09.

Lage Dijk 2A Helmond | 0492 - 33 00 39 | helmond@regbat.nl 
OPENINGSTIJDEN: MA-VR 8.30-17.00 UUR | ZA 8.30-12.00 UUR

 ACCU’S & TRACTIEBATTERIJEN
 TOT 50% GOEDKOPER

 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

 TOT 50% GOEDKOPER
 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

ROND DE LINDE  IEDERE  
WOENSDAG  AL DIGITAAL  OP  

WWW.RONDDELINDE.NL 
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Cardo Premium Sportclub 
maakt doorstart
Door Gerrit van Ginkel

Per 15 september is de meest exclusieve Boutique Fitnessclub van Nue-
nen aan de Duivendijk 5c, Cardo Premium Sportclub Nuenen, (Gelegen 
naast Cycle Trend/Praxis) in handen van Giel en Gertjan van der Velde. Bij 
binnenkomst word je verrast door de eigentijdse inrichting. De meest ge-
avanceerde fitnessapparaten, een open bar, met smoothies/warme en 
koude sportdranken en met moderne kleedruimten met douchevoorzie-
ning. Alles ademt een ongedwongen en zeer professionele sfeer uit. Mede 
mogelijk gemaakt door de sterke LACO formule. 

Onze doelgroep is heel divers, wij 
streven het maximale uit iedere spor-
ter te halen, voor de een is dat afval-
len, sommigen willen hun ultieme 
doel behalen; een halve marathon lo-
pen, nog een keer de Alpe d’Huez be-
klimmen, een hele marathon lopen in 
New York of ergens ter wereld, of lek-

Deze unieke combinatie maakt het 
mogelijk, Personal Training, Groepsles-
sen, Boxing, Bootcamp indoor/out-
door en zwemmen te verenigen in één 
membership. Samen met LACO Strand-
huys (Enode), FeelFitCenter Nuenen en 
Cardo Premium Sportsclub, is een 
sportaanbod gerealiseerd, wat uniek is 
voor deze regio en nergens anders kan 
worden gecombineerd.
Zo gaat Cardo Premium Sportclub 
Nuenen bootcamps verzorgen bij 
LACO Strandhuys Nuenen, met vijf 
gediplomeerde Personal Trainers, 1 
op 1 Personal Training verzorgen op 
ieder gewenst moment van de dag, 
op Locatie Duivendijk. Altijd onder 
begeleiding van een geregistreerd 
Diëtiste/voedingsdeskundige.
Bij binnenkomst is het trainingssche-
ma voor iedereen individueel be-
kend, ligt er een handdoek klaar en 
na afloop een lekkere kop koffie of 
stuk fruit. Cardo Premium belt je en 
zoekt je op als je er op de afgespro-
ken tijd niet bent, wij willen resultaat! 
/ No Excuses!

Gertjan en Giel van der Velden

Nuenense Korfbal Vereniging 
heeft een nieuw bestuur 
Afgelopen maandag, 19 oktober, is tijdens de Algemene Ledenvergade-
ring unaniem het nieuwe bestuur van de Nuenense Korfbal Vereniging 
(N.K.V.) gekozen. Henri van den Nieuwenhof heeft de voorzittershamer 
overgedragen aan Christian Everhardus. 

voor de komende jaren, werd ook het 
afgelopen jaar afgesloten. Ook al was 
de oplevering pas in het huidige ver-
enigingsjaar, hoogtepunt was daarin 
natuurlijk wel de nieuwe kunstgras-
velden waarvan de vereniging is 
voorzien. Vanaf 3 november wordt er 
weer in de Hongerman getraind op 
dinsdag vanaf 17.30 uur en op don-
derdag vanaf 18.00 uur. Je bent hier 
altijd welkom om kennis te maken 
met ons en/of de sport! 
Zie onze website www.nkvkorfbal.nl 
voor meer informatie. Je mag ook het 
nieuwe bestuur mailen op bestuur@
nkvkorfbal.nl 

Namens bestuur NKV Korfbal

Verder hebben we afscheid geno-
men van de bestuursleden Mark 
Swinkels en Pim Kuijten en we heb-
ben de volgende nieuwe bestuursle-
den mogen verwelkomen: John 
Kraaijeveld en Roel van Mulken. Het 
nieuwe bestuur gaat vol goede moed 
deze onzekere tijd, zeker voor een 
teamsport als korfbal, tegemoet. Ook 
al is er voorlopig geen competitie er 
kan gelukkig nog steeds worden ge-
sport. De vergadering werd door een 
overgrote meerderheid van de leden 
online bijgewoond. Met deze digitale 
mogelijkheid was er een redelijk goe-
de opkomst. Behalve de benoeming 
van het nieuwe bestuur en natuurlijk 
de bekendmaking van hun plannen 

BCL is blij dat er tóch gesport 
kan worden
De nieuwste voorschriften van het kabinet ter voorkoming van verdere 
verspreiding van het coronavirus worden strikt toegepast door Badmin-
ton Club Lieshout. Om die reden worden er bij de senioren geen dubbel-
partijen meer gespeeld en wordt er geen training meer aan deze groep 
gegeven. Ook is de competitie stil komen te liggen. Tóch zijn de badmin-
tonners blij dat ze überhaupt nog kunnen sporten: veel andere sportver-
enigingen liggen immers helemaal stil.

Aansluitend op de maatregelen voor 
de wekelijkse sportavond is ook de 
landelijke bondscompetitie volledig 
stil gelegd. Juist op het moment dat 
BCL-1/BouwCenter Swinkels de kop-
positie aan dreigde te gaan pakken in 
de derde afdeling van de landelijke 
poule ‘Mannen, nylon shuttle’. Na en-
kele prima wedstrijden staat het 
team immers op plaats 2, achter het 
eerste mannenteam van BC Zetten. 
Of en wanneer deze bondscompeti-
tie verder uitgespeeld kan worden is 
een onbeantwoorde vraag.

Bij de bekendmaking van de nieuw-
ste maatregelen is expliciet gespro-
ken over individuele sporten. Deze 
zijn enigszins ontzien in de maatre-
gelen waardoor de badmintonners 
van Badminton Club Lieshout door 
kunnen spelen. Bij de jeugd kunnen 
ze ‘gewoon’ doorspelen en bij de se-
nioren kan dat niet ‘gewoon’. Daar zijn 
door het verenigingsbestuur aanvul-
lende maatregelen genomen om 
strikt aan de normen te blijven vol-
doen. Vanwege die maatregelen is de 
animo om te komen sporten overi-
gens wel afgenomen. 

Een sportvereniging is immers meer 
dan alleen sporten. Het is een sociale 
club waar mensen elkaar treffen, zich 
sociaal met elkaar onderhouden en 
óók met elkaar sporten. Indien het el-
kaar treffen en het sociaal met elkaar 
onderhouden vanwege maatregelen 
wegvallen blijft het sporten over. En, 
als dat sporten ook nog eens wordt 
geminimaliseerd tot enkel single-par-
tijen is de animo er bij sommige spor-
ters wel af. Normaal gesproken hoort 
daar ook nog ‘de huiskamer van de 
sportvereniging’ bij: de sportkantine. 
Helaas is bij eerdere maatregelen 
deze sportkantine ook al gedwongen 
tot sluiten, waardoor écht enkel het 
sporten overblijft en alle sociale as-
pecten weggenomen zijn.

Ook Carolien van den Biggelaar is blij dat 
ze gelukkig kan blijven sporten

Tennissen en Padellen voor  
één bedrag bij TV de Lissevoort
Dat u bij tennisvereniging de Lissevoort kon tennissen wist u natuurlijk al 
langer. Maar dat u daar ook Padel kunt spelen is voor velen misschien nog 
niet bekend. Wat het geheel nog interessanter maakt, is natuurlijk het feit 
dat u als lid van de vereniging beide sporten kunt beoefenen zonder daar 
extra voor te moeten betalen.

Vrijwilligers bij onze vereniging krij-
gen dus een kleine vergoeding als 
waardering voor hun inzet en alle 
seniorleden betalen daaraan mee. 
Dat betekent dat u zelfs door een 
kleine bijdrage aan de vereniging te 
leveren al een deel van uw contribu-
tie terug kunt verdienen. Als u een 
vrijwilligers-taak oppakt (bijvoor-
beeld bardienst of onderhouds-
werkzaamheden) kunt u zelfs uw 
volledige contributie terugverdie-
nen en dus in feite geheel gratis van 
de tennis en padelsport genieten. 
Wij nodigen u uit om eens op ons 
prachtige park te komen kijken. 16 
tennisbanen en 2 padel banen nodi-
gen u uit om heerlijk in de buiten-
lucht te sporten en door onze kunst-
grasbanen kan dat zomer en winter 
doorgaan. Ons paviljoen is helaas nu 
gesloten vanwege het coronavirus, 
maar ook daar komt een eind aan en 
dan hebben wij een prachtig en ge-
zellig paviljoen voor een drankje na 
het sporten. Als u ‘s winters toch lie-
ver binnenspeelt, dat hebben wij 
ook nog twee binnenbanen te huur 
voor het winterseizoen.

Tennisvereniging de Lissevoort is een 
actieve vereniging, die ondanks alle 
belemmeringen die we nu kennen 
volop ruimte biedt aan actieve spor-
ters. Graag zien wij u eens op ons park. 
Voor informatie over onze vereniging, 
zie onze website www.tvdelissevoort.
nl Of stuur een email naar info@tvde-
lissevoort.nl

Tennisvereniging de Lissevoort be-
staat dit jaar 55 jaar. Vanwege het co-
ronavirus kunnen we dit lustrum niet 
vieren, maar gelukkig kunnen we nog 
steeds wel tennissen en dus ook pa-
dellen. Padel is de sport die overge-
waaid van uit Spanje nu ook Neder-
land verovert. In het Eindhovens Dag-
blad van zaterdag 17 oktober jl. werd 
onder de kop ‘Brabant, broeinest voor 
padel’ veel aandacht besteed aan 
deze sport, die als een combinatie 
wordt gezien tussen tennis en squash. 
De Lissevoort is in Nuenen de enige 
vereniging die deze sportmogelijk-
heid aanbiedt. Sinds twee jaar be-
schikken we over twee padel banen 
met verlichting, dus ook ‘s avonds kan 
gespeeld worden. Velen denken dat 
Padel een sport is voor jongeren. Niets 
is minder waar. Bij onze vereniging 
zijn veel senioren inmiddels gaan pa-
dellen en met heel veel plezier. 

Veel sporten kunnen vanwege het co-
vid-19 niet beoefend worden, maar 
tennissen en padellen kan nog steeds 
en we zien dan ook dat veel nieuwe le-
den zich aanmelden. Na onze zomer-
aanbieding om kennis te maken met 
de vereniging hebben wij al meer dan 
50 nieuwe leden mogen verwelko-
men en de vereniging groeit weer.
U kunt dus bij ons voor één lidmaat-
schap twee sporten beoefenen. Ten-
nis zowel als padel. Ons lidmaatschap 
kost u maximaal € 175,- per jaar, nl een 
basis lidmaatschap van € 135,- en een 
toeslag van € 40,- voor vergoedingen 
aan vrijwilligers. De contributie voor 
junioren, studenten en jongvolwasse-
nen tot 27 jaar is minder. Informatie 
daarover kunt u terugvinden op de 
website van de vereniging. Als u nu lid 
wordt, betaalt u de jaarcontributie 
voor 2021 en krijgt u de resterende 
maanden van 2020 er gratis bij.

Padellen ook populair bij senioren

ker fit blijven in deze tijd. Niets is ons 
te gek, wij gaan graag iedere uitda-
ging aan met onze persoonlijke bena-
dering. Dit kunnen wij ook mogelijk 
maken door onze unieke driehoek; 
Cardo Premium Sportclub Nuenen / 
LACO Strandhuys Nuenen / Feelfit-
center Nuenen en ons team met uit-
sluitend gediplomeerde en gere-
gistreerde trainers en diëtiste. Voor 
degenen die groepslessen en Yoga 
willen beoefenen, hebben wij ui-
teraard ook een oplossing binnen 
onze unieke combinatie. 

Cardo Premium Sportsclub Nuenen 
streeft ernaar om voor iedere sporter 
een pakket samen te stellen, geheel 
volgens zijn of haar persoonlijke 
doelstellingen, onder professionele 
begeleiding en met een verantwoord 
dieetadvies, om uiteindelijk van onze 
gezamenlijke challenge een succes 
te maken!

Wij zien je graag bij: 
Cardo Premium Sportclub Nuenen
Duivendijk 5c, 5672 AD Nuenen
E: giel@cardopremium.com
T: 06 51896209 | 040-3032623 
Ma t/m vr van 07.00 - 12.00 uur. 
’s Avonds van 17.00 - 21.00 uur.
Zaterdag van 08.00 - 12.00 uur. 

Nuenenaar   
Boudewijn Raessens 
schrijft een boek 
over Domheid
Het lijkt of iedereen slimmer wil zijn. 
Slim wordt gekoppeld aan intelligent 
en succesvol. We sturen onze slimme 
kinderen naar excellente scholen en 
hebben het over slimme apparaten, 
slimme steden en smart industries. 
Alleen al met deze termen proberen 
we domheid uit ons leven te weren. 
Maar hoe slim zijn we nu echt? 

In de praktijk hebben we vaak met 
domheid te maken: een verkeerde in-
schatting van de situatie door ons-
zelf, een onbegrijpelijke beslissing 
van een collega, een project dat geen 
kans van slagen had en toch wordt 
uitgevoerd. Hoe kan het dat mensen 
tegelijkertijd zo slim en zo dom kun-
nen zijn? 
In dit boek ga je op expeditie langs 
alle facetten van domheid. Vaak is 
domheid onschuldig. Dom gedrag 
maakt ons menselijk; het verbindt 
ons en levert bovendien de beste 
verhalen op. Maar soms is domheid 
ronduit gevaarlijk en is het van groot 
belang het op tijd te herkennen. 
Door dit boek leer je met andere 
ogen naar je eigen gedrag en dat van 
anderen te kijken. Lees dit boek en je 
weet voortaan de vele valkuilen van 
domheid te vermijden. 
“Laten we optimistisch zijn en ervan 
uit gaan dat domheid deels te voor-
komen is door scholing in kritisch 
denken en door het loslaten van per-
soonlijke overtuigingen en vooroor-
delen”, aldus Boudewijn in het voor-
woord van het boek Een beetje dom. 

Dr. Boudewijn Raessens is associate 
lector Smart Marketing & Strategie 
bij Fontys School of Business and 
Communication (Fontys Hogeschool 
Economie en Communicatie). Zijn fo-
cusgebied is marketing & strategie in 
combinatie met nieuwe technologie. 
Daarnaast is Boudewijn zelfstandig 
auteur en hiervoor onderzocht hij 
het fenomeen domheid met als re-
sultaat ‘Een beetje dom. Beter beslis-
sen door domheid te doorzien’. Het 
boek verschijnt binnenkort. Mocht je 
vragen hebben aan Boudewijn kan 
dit via B.Raessens@ziggo.nl 
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VAN DE WEIJER
wassen | drogen | koelen | inbouw

Geldrop
De Hooge Akker 29 | Tel 040 285 1950
www.vandeweijershop.nl

ALS U KIEST VOOR SERVICE!

Acties zijn geldig t/m 15 november
* M.u.v. inbouwapparatuur. Vraag naar de voorwaarden in de winkel
    Afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten voorbehouden

WE WORDEN BEOORDEELD MET 

EEN GEMIDDELDE VAN EEN 9,2

OP BASIS VAN 2000 BEOORDELINGEN

GRATIS THUISBEZORGD & AANGESLOTEN*

Wasmachine
WAU28P90NL 

i-DOS 2.0: bepaald 
automatisch de benodigde 
hoeveelheid wasmiddel
SpeedPerfect: perfect 
wasresultaat met een 
tijdbesparing van 65%

-30%

Wasmachine
WAU28P90NL 

• i-DOS 2.0
automatisch de benodigde 
hoeveelheid wasmiddel

• SpeedPerfect: perfect 
wasresultaat met een 
tijdbesparing van 65%

749,-*

799,-

799,-*

899,-

WasmachineWasmachine
WM14UQ95NL IQ500 WM14UQ95NL IQ500 

• SensSensoFresh: geuren 
worden verwijderdworden verwijderd

•   Variospeed: versnel het Variospeed: versnel het 
wasproces tot wel 65%wasproces tot wel 65%

-30%

Inbouw vaatwasser
SMA46AX00N 

• Waterbeveiliging
• Infolight
• Tot twee keer sneller reinigen en 

drogen met VarioSpeed

Inbouw vaatwasser
SN65ZX54CN IQ500

• Ultieme Zeolith®-vaatwasser met behandeling voor delicate glazen 
• VarioSpeed   Plus op afstand: draai een programma twee keer zo snel
• FlexComfort manden en lades – voor makkelijk gebruik, effectieve 

bescherming van glazen en snel in- en uitladen
• TimeLight projecteert de resterende tijd en de

programmastatus op elk vloertype
• Waterbeveiliging
• Home Connect-app

Bakoven met magnetron
CM656NBS1 

• VarioSpeed bakoven met magnetron met 13 
verwarmingssystemen waaronder: 4D 
hetelucht, grootvlakgrill, langzaam garen en 
pizzastand

• Veilig en zacht openen en sluiten van de 
ovendeur met softMove

• Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
• 45 cm oven

DB
48

Inbouw inductiekookplaat
PVP775FC1E

• 4 inductiekookzones met panwaarneming
• Elektronische besturing met 17 standen
• De PowerBoost functie zorgt dat gerechten 

nog sneller bereid kunnen worden
• Meer flexibiliteit door het verbinden 

van 2 kookzones met CombiZone
• 70 cm breed (nismaat 51 x 71)

649,-*

DB
41

899,-*

999,-

549,-*

599,-

Koel/vries combinatie vrijstaand
KG39NXB45 Black stainless steel

• Vis en vlees blijven langer vers dankzij de HyperFresh
• Nooit meer ontdooien dankzij NoFrost
• SuperCooling: temperatuur snel verlagen tot +2 °C
• Afmeting 203 x 60 cm

979,-*

1079,-

+

279L   87L

949,-*

999,-

DB
4645

HETE LUCHT

Combimagnetron
CMA585MBO

• Gemakkelijk in gebruik dankzij 
directe toegang tot alle functies

• AutoPilot15: Elk gerecht is een succes 
dankzij 15 automatische programma’s

• 45 cm oven

44
HETE LUCHT

549,-*

599,-

779,-*

849,-

WarmtepompdrogerWarmtepompdroger
WT7U4692NL IQ500 WT7U4692NL IQ500 

• • Zelfreinigende condensor: 
maakt zichzelf 
automatisch schoon

• • AutoDry technologie 
voorkomt dat wasgoed krimpt 
tijdens het drogen
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